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41 - Allah'tan ba~ka dostlar edinenlerin misali; ken
dine yuva yapan orumcegin misali gibidir. Evlerin en <;u
rugu muhakkak ki orumcegin yuvas1d1r. Ke~ke bilselerdi. 

42 - Dogrusu Allah kendini b1rak1p ta tap1nd1klan 
~eyi bilir. 0, Aziz' dir, Hakim 'dir. 

43 - i~te misaller. Biz onlan insanlara anlatlyoruz. 
Bilenlerden ba~kas1 bunlan anlamaz. 

Oriimcek Mis8li 

Bu Allah Teala'mn, Allah'tan ba§ka ilahlar edinip onlardan yar
dlm ve nz1k uman, s1kmtllarda onlara sanlan mii§rikler hakkmda ver
mi§ oldugu bir misaldir. Onlar bu durumlarmda zaYJ.fllk ve bo§lugu iti
banyla oriimcek evine benzerler. Onlarm ilahlarmdan ellerine gec;ecek 
olan, sadece oriimcek evine yapl§alllll eline gec;ecek olan gibidir. ~tip-
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. hesiz ki bu, hi~ bir fayda saglayacak degildir. i3u durumu bilmi§ olsa
larch, elbette Allah'm di§mda dostlar edinmezlerdi. Bu, kalbi ile Allah'a 
inanmi§ miisliimanm durumunun tersinedir. Kalbi Allah'a iman etmek
le beraber o, bir de §eriata tabi olmakla giizel ameller de. i§ler. Kuvveti 
ve sebat1 ile asia kopmayacak olan en saglam kulpa yapi§mi§tlr o. 

Sonra Allah Teala, kendisinden bir ba§kasma tapmanlan ve zatma 
ortak ko§anlan tehdid buyurur. §iiphesiz 0, onlarm iizerinde olduklan 
i§leri, onlarm ortak km~makta olduklan e§leri en iyi bilei?-dir ve onlarm 
Allah'I bu §ekilde nitelemelerinden otiirii onlan cezalandiracaktir. §iip
hesiz 0 Hakim'dir, Alim'dir. 

«i§te misaller. Biz onlan insanlara anlatlyoruz. Onlan ancak bi
lenler anlar.n Allah'm vermi§ oldugu bu misalleri ancak ilimde derin
le§mi§ olan ger~ek bilginler anlarlar. imam Ahmed der ki: Bize ishak 
ibn "isa'mn ... Amr ibn As (r.a.)tan rivayetinde o, §byle demi§: Allah 
Rasftlii (s.a.)nden bin misal (i§itip) anlami§Imdir. Bu, Amr ibn As (r.a.) 
i~in giizel bir menkabedir. Zira Allah Teala: «i§te misaller Riz onlar1 
insanlara anlatiyoruz. Onlan ancak bilenler anlar.n buyurmu§tur. ibn . 
Ebu Hatim'in Ali ibn Hiiseyn kanahyla ... Amr ibn Miirre'den rivaye
tinde o, §byle demi§: Allah'm kitabmda anlayamad1g1m bir ayete rast
ladigimda, bu beni mutlaka iizmii§tiir. Qiinkii ben Allah Teala'nm: 
«i§te misaller. Biz onlan insanlara anlatiyoruz. Onlar1 ancak bilenler 
anlar.» buyurdugunu i§ittim. 

_,J ., 0 t...,... • ,.~,,. - \ 0 ,., },., ,.,. ~ · - J' ................ 
x:-~,~ u. 0 

0 .·u~)f..::!.Jl~·~r:, ~ ...... 0 ~, .......... '-' .......... "~':. ,~ 
IJ 0 ... , ... ~.. "' .. ~.,J'.) lJ~:,.o-- ~ 

~~ . ,).\ ..... t1~ ...... \ . ;' .... ):,J, ...... ,~ ,}, j~, .. ,,,. '~ ,·~,. -: "' \'·:? \ . 
:. 0 0 .. ; .. ~ ~ • \ ~ lJ~ ~ 0 ~ LS:'J 

. ..... :J ~ ..... ..... :.:::'; 0..... "' , .... "' )' 

®""') .... ;' ,. ~' l} • ...... ' ) ..... 
. ......0 .. \ .,~ ..... \"':.-: L-\ .. \ 1-=Jl' 
J ~ \,I\;. d i.J~ jJl !.1-=--".- !J 

44 - Allah; gokleri ve yeri hak olarak yarattl. Muhak
kak ki bund~ mii'minler i<:in bir ayet vardlr. 

45- Sana kitabtan vahyolunan1 oku, namaz k1l. Mu
hakkak ki namaz, hayas1zhktan ve kotiiliikten ahkoyar. 
AllaJh'1 zikretmek ise muhakkak ki en biiyii.ktiir. Ve Allah, 
yaptlklann1z1 bilir. 

Namaz, Muhakkak Kotiililkten Ahkoyar. 

Allah Teala burada yiice kudretinden haber veriyo_r. §iiphesiz 0, 
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gokleri ve yeri hak ile yaratmi§; yoksa bo§ yere ve eglence olsun diye 
yaratmarm§tlr. ((Her nefis i§lediginin kar§Ih~m gorsiin diye ... n (Ta
Ha, 15), ((Kotiiliik edenlere . yaptlklanmn kar§Ih~ni vermesi, giizel ha
reket edenleri de daha giizeliyle miikafatland1rmas1 i~indir.n (Necm, 31). 

<<Muhakkak ki bunda (Allah Teala'nm yaratma, tedbir, idare etme 
ve ilah olmada yegane olduguna) mii'minler i~in bir ayet vard1r.n 

· Sonra Allah Teala, Rasuliine ve inananlara Kur'an okumalarrm ein
reder. Kur'an'm okunmas1 demek aym zamanda onu insanlara ula§
tlrmak demektir. ((Namaz k1l. Muhakkak ki namaz, hayas1zhktan ve 
kotiiliikten ahkoyar. Allah'1 zikretmek ise o en biiyiik §eydir.n Namaz, 
iki §eyi i~ermektedir. Bunlardan birisi hayas1zhklan ve kotiiliikleri 
terketmektir. Yani namaza devam etmek, ki§iyi bunlan b1rakmaya 
sevkeder. imran ve ibn Abbas'tan merfu' olarak rivayet edilen bir ha
diste §Oyle buyrulur: Kimi namaz1 hayas1zhk ve kotiiliikten ahkoyma- ~ 

rm§sa onun namaz1 ancak Allah'a olan uzakhg1m artirrm§tlr. 
Bu hususta varid olan haberleri zikredelim: 
ibn Ebu Hatim der ki: Bize Muhammed ibn Harun el-Mahremi'

nin .. . imran ibn Husayn'dan rivayetine gore; o, §Oyle anlat1yor: Hz. 
Peygamber (s.a.)e Allah Teala'mn: «Muhakkak ki namaz, hayasizhk
tan ve kotiiliikten ahkoyar.» ayeti sorulmu§tu. ~oyle buyurdu: Kim ki 
namaz1 onu hayas1zlik ve kotiiliikten ahkoymarm§sa, onun namaz1 yok
tur. Yine ibn Ebu Hatim'in Ali ibn Hiiseyn kanahyla ... ibn Abbas'tan 
rivayetine gore ·Allah RasUlii (s.a.) §Oyle buyurmu§: Kimin nama~n 

keridisini . hay~SlZhk ve kotiiliikten ahkoymaml§Sa bununla sadece Al- • 
lah'a olan uzakhg1 artmi§tlr. Taberani de hadisi Ebu Muaviye kanahy-
la rivayet etmi§tir. ibn Cerir der ki : Bize Kas1m'm ... ibn Abbas'tan ri
vayetine gore o, «Muhakkak ki namaz; hayas1zhktan ve kotiiliikten ah
koyar.n ayeti hakkmda §6yle demi§ : Bir kimseye namaz1 iyiligi emret
miyor, kotiiliikten men'etmiyorsa bu namaz1yla ancak Allah'tan uzak
h~ artar. Bu haber mevkUftur. Yine ibn Cerir'in Kas1m kanahyla .. . 
ibn Mes'ud'dan, onun da Hz. Peygamber (s.a .)den rivayetinde o: Na
maza itaat etmeyenin namaz1 . yoktur. Namaza itaat ise onun hayas1z- ~ 
hk ve kotiiliikten ahkoymasidir, buyurmu§. Siifyan der ki: (Kavmin
den kiifredenler) : Ey ~uayb; sana bunlan namazm rm emrediyor?n 
(Hud, 87) demi§lerdi. Evet, Allah'a yemin olsun ki, namaz1 ona (iyiligi) 
emrediyor, (kotiiliik ve hayas1zhktan) onu ahkoyuyordu. ibn Ebu Ha
tim der ki: Bize Ebu Said el-E§ecc'in ... Ebu Halid Miirre'den, onun da 
Abdullah (ibn Mes'ud)dan rivayetinde o, §6yle demi§tir: Namaza itaat 
etmeyenin namaz1 yoktur. Namaza itaat ise, onun hayas1zhk .ve kotii
liikten ahkoymas1d1r. Bu hadisin mevkUf olmas1 daha sahihtir. Nite
kim A'me§'in Malik ibn Haris'den, onun da Abdurrahman ibn Yezid'
den rivayetine gore Abdullah (ibn Mes'ud)'a : Filan namaz1 uzatlyor 
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demi§lerdi. Abdullah: ~iiphesiz namaz sadece ona itaat edene fayda ve
rir dedi. ibn Cerir der ki: Ali ibn Ha§im'in ismail ibn Miislim'den, onun 
da Hasan (el-Basri)den rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.) §6yle bu
yurmu§tur: Kim namaz k1lar da namaz1 onu hayftsizhk ve kotiiliikten 
ahkoymazsa bununla sadece Allah'dan olan uzakhg1 artar. Biitiin bun
larda sahih olan bu haberlerin ibn Mes'ud, ibn Abbas, Hasan, Katlde, 
A'me§ ve ba§kalarmdan mevkuf olarak rivayetleridir. En dogrusunu 
Allah bilir. 

Hafiz Ebu Bekr el-Bezzar der ki: Bize Yusuf ibn Musa'nm ... Ebu 
S~lih'ten -Oyle samyorum ki A'me§, Cabir'den de demi§tir- rivayetine 
gore; bir adam, Hz. Peygamber (s.a.)e: Filan namaz k1hyor, sabahleyin 
ise hirsizhk yap1yor, demi§ti. Allah Rasulii (s.a.): Senin soyledigin §eY 

onu hirsizhktan ahkoyacakbr, buyurdu. Bezzar hadisi Muhammed ibn 
Mus~ el-Hare§i kanahyla ... Cabir'den, o da Hz. Peygamber (s.a.)den 
yukardakine benzer §ekilde rivayet etmi§ ve Cabir'den rivayetinde §tip
he belirtmemi§tir. Bezzar sonra §Oyle der: Bu hadisi bin;oklan A'me§'
ten rivayet etmi§ler, ancak isnadmda ihtilat etmi§lerdir. Bir~oklan 

hadisi A'me§ kanahyla ... Ebu Hiireyre'den veya bir ba§kasmdan riva
yet ederler. Kays ise A'me§ kanahyla ... Cabir'den rivayet etmi§tir. Ce
rir ve Ziyad hadisi Abdullah kanahyla... Cabir'den rivayet ediyorlar. 
imam Ahmed der ki: Bize Veki'nin ... Ebu Hiireyre'den rivayetine gore 
o, §oyle anlabyor: Birisi Hz. Peygamber (s.a.)e geldi ve: Filan, gecele
yin namaz k1hyor, sabah oldugunda hirsizhk yap1yor, demi§ti. Allah 
Rasulii: ~iiphesiz senin §U soyledigin, onu hirsizhktan alikoyacaktlr, 
buyurdu. 

Namaz ikinci olarak, Allah'm zikrini de i~ermektedir ki bu, na
mazdan beklenen ve istenilen en biiyiik §eydir. Bu sebepledir ki Allah 
Teala: <<Allah'1 zikretmek ise o, (birinciden) daha biiyiik bir §eydir. Al
lah yaptlklanmz1 (sizin biitiin sozlerinizi ve i§lerinizi) bilir.,, buyur
mu§tur. · 

Ebu Aliye, «Muhakkak ki namaz, hayas1zhktan ve kotiiliikten all
koyar.» ayeti hakkmda. der ki: Muhakkak ki namazda ii~ haslet vardir. 
Bu hasletlerden herhangi birinin bulunmad1g1 her namaz namaz de
gildir. Bu ii~ haslet: ihlas, Allah korkusu ve Allah'1 zikretmektir. ihlll.s 
ona iyiligi emreder, Allah korkusu onu kotiiliikten ahkoyar, (Kur'an 
okumak suretiyle) Allah'I zikretmek ise ona (iyiligi) emreder, (kotii
liikten) ahkoyar. ibn Avn el-Ansari der ki : Sen bir namazda oldugun
da, §iiphesiz iyiliktesin. Namaz, seni hayas1zhk ve kotiiliikten ahkoyar. 
i~inde bulundugun Allah'm zikri ise en biiyiiktiir. Hammad ibn Siiley
man, ayeti §6yle anhyor: Muhakkak ki namaz, sen namazda oldugun 
siirece seni hayas1zhktan ve kotiiliikten ahkoyar. <•Allah'1 zikretmek ise 
o, en biiyiiktiir.» ayeti hakkmda ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu 

b 

ri 
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te 

de 
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Talha der ki: Siz Allah'1 andlgm1z zaman; §iiphesiz ki Allah'm kulla
nm anmas1, onlarm Allah'1 anmasmdan daha biiyiiktiir. Bunu bir~ok
lan ibn Abbas'tan rivayet etmi§ler, Miicahid ve ba§kalan da boyle soy
lemi§tir. ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu Said el-E§ecc'in .. . ibn Abbas'
tan rivayetinde o, «Allah'1 zikretmek ise o, en biiyiik §eydir.>> ayeti hak
kmda §oyle demi§: Yemek ve uyku s1rasmda Allah'1 anmakt1r. Ben: Ev
de benim bir arkada§Im var, o senin soylediginden bir ba§kasrm soylii
yor, dedim. Ne soyliiyor, diye sordu da ben: Allah Teala: ((Beni amn 
ki sizi anaYlm.» buyuruyor. ~iiphesiz Allah'm bizi anmas1, bizim O'nu 
anmam1zdan daha biiyiiktiir diyor, dedim. ibn Abbas: Dogru soylemi§, 
dedi. 

Yine ibn Ebu Hatim der ki : Bize babamm .. . ibn Abbas'tan rivaye
tine gore; o, ((Allah'1 zikretmek ise o, en biiyiik §eydir.» ayeti hakkmda 
f()yle demi§ : Bu ayette iki vecih vard1r: Allah'm haram klld1g1 bir §ey 
m.rasmda Allah'1 anmak en biiyiiktiir. Bir de Allah'm sizi anmas1, sizin 
onu anmamzdan daha biiyiiktiir. 

:tbn Cerir der ki: Bana Ya'kub ibn ibrahim'in .. . Abdullah ibn Ra
bta'dan rivayetinde o, §Oyle anlatlyor: Abdullah ibn Abbas bana: Allah 
TellA.'mn: ((Allah'1 zikretmek ise o, en biiyiik §eydir.» kavlinin ne oldu
~nu biliyor musun? diye sordu. Ben; evet, dedim. 0 nedir? diye sordu 
da ben: Namazdaki tesbih, tahmid, tekbir, Kur'an okumak ve benzeri 
§eylerdir, dedim. Garip bir soz soyledin; o, boyle degildir. Fakat Allah 
TeA.IA. burada: Allah'm emrettigi veya yasaklad1g1 bir §ey s1rasmda Al
lah'! andlgm1z takdirde Allah'm sizi anmas1; sizin O'nu anmamzdan 
daha biiyiiktiir, buyuruyor, dedi. Bu, ibn Abbas'tan ba§ka §ekillerde de 
rivA.yet edilmi§tir. Aym a<;1klama ibn Mes'ud, Ebu Derda, Selman el-Fa
risl ve ba§kalarmdan da rivayet edilmi§ olup, ibn Cerir ·bu at;IklamaYl 
tercih etmil}tir. 

iZAHI------

Namaz Kotiiliiklerden Nasll Ahkoyar? 

fi~iincii Mes'ele : Namaz, fuhu§ ve miinkerden nas1l allkoyar? Biz 
derlz ki: Baz1 miifessirler namazdan maksad Kur'an'd1r, demi§ler ve; 
Kur'an da kotiiliiklerden ve fuhu§tan allkoyar, yani o, kotiiliikleri ve 
fuh4u yasaklamaktad1r at;Iklamasim getirmi§lerdir. Ancak bu, uzak bir 
yorumdur. Qiinkii kendisinden once ((Sana kitabdan vahyolunam oku.» 
buyrulan bu ayette namaz ile Kur'an'm kasdedilmi§ olmas1 t;ok uzak 
bir anlaYI§tlr. Baz1lan da dediler ki: Bununla bizzat namazm kendisi 
kasdolunmu§tur. Qiinkii, kul namazda bulundugu surece namaz ki§iyi . 



6304 lBN KESIR (Cilz : 20: SQre: 29 

kotiiHiklerden ahkoyar ve ki~inin. kotiiliiklerle me~glil olmasma imkat 
b1rakmaz. Biz deriz ki: Bu da aym ~ekildedir. Her ne kadar soylenen 
dogru ise de, burada kasdedilen, o degildir. Aksi takdirde bu ovgii na
maz i<;in miikemmel bir medh olamazdi. Zira daha ba~ka me~guliyet
ler de ki~iyi kotiiliiklerden ahkoyabilir. Soz gelimi namaz vakitlerinde 
ve diger vakitlerde uyumak da me~gul eder. Oyleyse biz diyoruz ki: Bura
da mutlak anlamda namazm kotiiliiklerden ve miinkerden a1Ikoyacag1 
kasdedilmi~tir. Buna gore baz1 miifessirler derler ki: ilahi huzurda 
imi~ gibi k1lman namaz, ki~iyi kotiiliikletden ahkoyar. Hatta, bu konu
da Hz. Peygamberin ~oyle buyurdugu nakledilmi~tir: Kimi kildigi na
maz giinahlardan ahkoymazsa; o, kendisi i~in Allah'tan uzakla~madan 
ba~ka bir ~eyi artirmaz. ' 

Biz deriz ki: Sahih olarak k1lman namaz, ~er'an ki~iyi iki konudan 
mutlak ·~ekilde ahkoyar. i~te miikellefin Allah i<;in yerine . getirip eda 
ettigi ger<;ek namaz budur. Hatta bu namazda riya kasdedilmi~ · olsa 
ki~i~i.n namaz1 ~er'an sahih olmad1g1 gibi iade edilmesi gerekir. Bu hu
sus abdest ahrken nama~I ve serinlemeyi dii~iinen_ ki§i i<;in de a<;Iktir. 
Denir ki onun abdesti de sahih degildir. Abdest i<;in bOyle olduguna go
re, namazda Allah ile beraber O'ndan ba§kasmi gozeten ki§inin duru
mu nas1l olacaktir? Bu husus sabit olduguna gore biz deriz ki: Namaz 
birka<; yonden ki~iyi kotiiliiklerden ahkoyar: 

1 - ihsam bol, ~am yiice bir hukiimdara hizmet eden bir ki~i - hii
kiimdarm katmda yiice bir mertebesi var ise onun kullarmdan bir ku
lu bir daha kabul edilmeyecek tarzda kovdugunu mu§ahade ederse; bu 
hiikiimdara yakm olan ki§inin, hiikiimdarm hizmetini terkedip, o ko
vulan ki~inin itaatma girmesi muhaldir. Kul da boyledir. Allah i<;in na
namaz kild1g1 zaman Allah'i.n ~ulu olur. Ve Rabbma yalvarim ki~inin Al
lah katmda bir mertebesi bulunur. Binaenaleyh kulun, Allah'a ibadeti 
terkedip kovulmu~ ~eytamn itaati altma girmesi · imkansizdir. Fakat 
fuhu~ ve kotiiliikleri i~leyen .ki~i. ~eytanm itaati alti.ndadir. Binaen
aleyh namaz, ki~iyi fuhu~ ve miinkerden ahkoyar. 

2 :._ Temizlik<;ilik ve hela bek<;iligi gibi pis i~lerle ugra~an ki~inin 
ayriCa bir temiz elbisesi olur. 0 temiz ·elbiseyi giyince pis i~lerle ugra~
maz. Elbisesi ne kadar pahali ve degerli ise onu giyerken pislikle ugra~

. maktan uzak durmas1 da o nisbette olur. Boyle bir ki~i siislii bir ipek 
· elbise giymi~se pislik i~leriyle ugra~mas1 orfen imkansizdir. Kul da boy
ledir. Takva elbisesi giyip namaza durdugu zaman o, Allah'm huzurun
da durmaktadlr. Sag elini sol elinin iizerine koyup dikildigi zaman, hey
betH bir hiikiimdann huzurunda duran ki~i gibidir. Takva elbisesi ise, 
elbiselerin en haYirlisidir. Onun kalbe nisbeti, siislii ipegin bedene nisbe
tinden daha iistiindiir. Oyle ise takva elbisesi gibi bir elbise giyen ki~i
nin, dogrudan dogruya fuhu~ ve miinker pisliklerine batii?-aSI imkans1z-
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la§Ir. Ayr1ca namaz, tekrarlamlan bir ibadet oldugu ic;in her seferinde 
bu temizlik ve bu elbise iizerinde bulunacagmdan kotiiliiklerden ve pis
liklerden kac;mmaya da devam edip duracaktlr. 

3 - Kendi nefsinin emiri olan ki§i istedigi yerde oturur. Ama bir 
ki§i, bir hiikiimdarm hizmetine girer de hiikiimdar ona ozel bir makam 
ve mevki verirse; o mevkiin sahibi, ancak kendisi ic;in verilen o yere 
oturur. Eger o ki§i papuc;c;unun mevkiine oturmak isterse birakilmaz. 
Kul da boyledir. Namaz kild1g1 zaman Allah'm itaatma girer. Onun 
kendi bak1mmdan bir yeri kalmaz, Allah katmda belirli bir makama sa
hib olur. <;iinkii namaz k1lmakla o, amel defteri sagdan verilen kimse
ler arasma girer. Bu ki§i, kendi yerinden ba§ka bir yerde durmak ister
se -ki bu, amel defteri soldan verilenlerin yeridir- orada b1rakllmaz. 
Fuhu§ ve kotiiliikleri i§leyenler ise amel defteri soldan verilenlerdir. 
Bu ifade, Allah'm namaz k1lanlan korumasma i§arettir. Yani kim na
maz k1larsa, Allah onu fuhu§ ve kotiiliiklerden korur, demektir. 

4 - Dordiinciisii, haberlerde varid olan rivayete de uygun gorii§
tiir. ~oyle ki; hiikiimdardan uzak alan c;ar§I pazar esnat1 ve di§arda ge
c;imini saglayan kimse yaptlg1 §eylerde hie; bir §eyi nazar-1 i'tibara al
maz. Kelleci, pac;ac1 diikkanlarmda yemek yer, insanlarm en kalitesizi 
ile dii§iip kalkar. Ama o ki§i, hiikiimdara biraz yakla§acak olur da soz 
gelimi bir komutan veya idareci veya asker olursa; bu yakmhg1, onun 
all§ageldigi davram§Im terketmesini engellemez. Fakat bu yakmhk ar
tlp makam1 ve mevkii yiikselirse ve nihayet bir vali durumuna gelirse; 
o zaman bu mevkide bulunmas1, onun o gibi yerlerde yemek yemesini 
ve sozii edilen dostlarla dii§iip kalkmasm1 onler. Kul da boyledir. Na
maz k1hp secGleye giderek, Allah Teala'mn «Secde et ve yakla§n (Alak, 
19) kavli uyarmca Rabbma yakla§Irsa, boyle bir yakmhk onu giinah 
ve kotiiliiklerden allkoyar. Namaz1 ve secdesi fazlala§tlkc;a mevkii de 
ilerler. Ve nihayet namaz sayesinde kendinde oylesine degerler te§ek
kiil eder ki, kendi §ahsma verdigi degerden dolay1 biiyiik giinahlan bi~ 
yana b1rakallm kiic;iik giinahlan bile ho§ kar§Ilamaz. 

Ayetin tefsirinde aklen dii§iiniilebilen bir ba§ka vecih var ki, nakil 
de bunu desteklemektedir. ~oyle ki: «Muhakkak ki namaz, hayas1zllktan 
ve kotiiliikten ahkoyarn kavli ile kasdedilen, §irk ve inkardan allkoy
masidir. inkar; Allah'm varllgm1 kabul etmemek, §irk ise; Allah'tan 
ba§kasma uluhiyyet vermektir. Biz deriz ki: inkar, kotii bir inanc;tlr. 
<;iinkii kotii, dl§ goriinii§ii itiban ile igrenilen, c;irkin alan bir §eydir. 
Allah'm varhg1 ise giine§in varhgmdan daha a§ikard1r. <;iinkii kainat
ta bulunan her §ey, Allah'm varhgm1 gosterir ve O'nu ortaya <;Ikanr. 
Goriineni inkar ise inkarm apac;1k bic;imidir. Tann olmadigmi soyle
mek c;irkin, Tann'ya §irk ko§mak ise miinkerdir. ( ... ) Namaz, bu gibi 
a§mhklardan ve kotiiliiklerden ki§iyi ahkoyar. <;iinkii kul, namaza ba§-

Tefs!r. C : XII ; F 396 
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larken Allahu Ekber der. Allahu Ekber dediginde, ilkin inkan reddeder. 
Ekber soziiyle de §irki reddeder. <;iinkii bir ortak, ortak oldugu noktada 
diger ortagmdan daha biiyiik olamaz. Binaenaleyh Allah i~in ortakhk 
durumu ortadan kalkml§ olur. Kul bismillah dediginde, inkan redde
der. Rahman ve Rahim dediginde §irki reddeder. <;iinkii Rahman, yara
tiklanna rahmetiyle varllg1 lutfedendir. Rahim ise yine rahmetiyle var
hklarma nzkm1 devam ettirendir. Kul namazmda: Hamd, alemlerin 
Rabb1 olan Allah'a mahsus'tur, dediginde; once ccHamd Allah'a mah
sustur.>> soziiyle Allah'1 inkarm aksini ortaya koymu§ oluyor. «Alemle
rin Rabbi>> soziiyle Allah'a §irk ko§ulmasmm aksini ortaya koymu§ olu
yor. «Sana ibadet ederiz.» derken, sana soziinii one almakla hem inkan 
hem de §irki reddetmi§ oluyor. Ve <<Yalmz Senden yard1m dileriz.>> der
ken de aym §ekildedir. «Bizi dosdogru yola hidayet et.n dediginde, inkan 
reddetmi§ oluyor. <;unkii dosdogru yolu isteyen ki§inin bir maksad1 var
dir. inkarc1 ki§inin ise maksad1 yoktur. «Dosdogrun derken de §irki red
dediyor . <;unkii dosdogru yol, en yakm ve k1sa yoldur. Mii§rik ise put
lara tapmarak onlan, alemlerin Rabbmm birer timsali ve sureti oldu
gunu zanneder ve kendilerine Allah katmda onlarm §efaat~l olacakla
n m kabul ederler. Araya hi<; bir vas1ta koymadan Allah'a ibadet ise en 
dogru yoldur. Namazm sonuna kadar aym tav1rlanm tekrarlar. Niha
yet kelime-i §ehadet getirerek hem §irki hem de inkan reddeder. Bu
rada ince bir husus gaze <;arp1yor, §6yle ki : Namazm ba§I Allah lafz1yla 
ba§lamakta, sonu Allah lafz1yla bitmektedir. <;iinkii (namaza ba§lar
ken: Allahu Ekber, diyor ve namaza son verirken : E§hedii en-la ilahe 
illallah diyor.) boylece namaz k1lan ki§iye kendisinin namazm ba§m
dan sonuna kadar Allah ile beraber oldugu belirtilmek isteniyor. Bir 
ki§i derse ki; namazm sonu E§hedii en-la ilahe illallah ile tamamlan
nnyor, §ehadetin ikinci §Ikk1 olan Rasulullah (s.a.)a salat ve selam ile 
namazdan <;Ikl§ i<;in selam vermekle tamamlamyor. Biz deriz ki: Bu 
soylenen hususlar namazm sonundad1r. Bizzat namaz kelimesinin ifade 
ettigi anlamm dl§mda olarak namaz mefhumuna girmektedir. <;unkii 
namaz, yalmz ve yalmz Allah'1 zikirdir. Fakat kul, namaz arac1hgiyla 
Allah'a ula§Irsa ve Allah ile birlikte olursa; kendi kalbinde RasUlullah'a 
ihtiya<; duymad1g1 ve ondan mustak1l olarak hareket ettigi gibi bir duy
gu yer etmez. Bu, sultana yakla§an ki§inin bununla gururlamp sulta
nm, vezirlerine ve emirlerine iltifat etmemesi gibi olur. Allah Teala ona 
§6yle buyurmaktad1r : Sen bu yiice mertebeye Muhammed (s.a.)in da
veti sayesinde eri§tin ve sen ondan asla miistagni olamazsm. Oyleyse 
Beni zikrederken Benimle beraber: «Muhammed, Allah'm Rasuliidiir 
de .>> de. Biitiin bunlan ogrendigine gore ve bu bilgilerin Muhammed 
(s.a .) in hidayeti sayesinde olduguna gore, ona salat ve selam getirerek 
sana yapt1g1 lutfu hatlrla. Sonra sen, namazdaki mi'racmdan doniip 
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arkada§lanmn yanma vard1gmda, onlara da selam soyle ve miisafirlerin 
ugurlanmas1 esnasmda oldugu gibi Benim selamimi da onlara teblig et. 

iyi bil ki; namazm eda edili§ tarz1 da ayn bir heybete sahiptir. 
Qiinkii ki§i namazm ba§mda Allah'm huzurunda t1pkl bir kolenin hii
kiimdarm huzurunda duru§U gibi durur. Namazm sonunda ise kul, Al
lah'm, huzurunda t1pk1 bir sultanm huzurunda diz <;okmii§ gibi diz <;6-
ker. Sanki kul Allah'm huzurunda bulunup Allah'a hamd ii senada 
bulununca, Allah Teala da ona ikramda bulunmakta ve huzurun
da diz <;oktiirerek oturmasm1 lutfetmektedir. Bu diz <;Cikii§iin de ayn 
bir anlam1 vard1r. ~oyle ki; diinyada Rabbmm huzurunda boylesine diz 
goken kimse, ahirette diz gokiip kalmaz ve o, Allah Teala'nm haklarm
da ((Zalimleri de diz iistii <;Cikmii§ olarak b1rakacag1z.» (Meryem, 72) 
buyurdugu kimseler gibi olmaz. (Fahreddin Razi~ Mefatih el-Gayb, 
XXV, 72-74). 

oOo -----
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46 - ic;lerinden zulmedenler bir yana; ehl-i kitab ile en 
guzel olan1n d1~mda mucadele etmeyin ve deyin ki Bize indi
rilene de, size indirilene de inand1k. Bizim tannm1z da, si
zih tannn1z da birdir. Biz O'na teslim olanlanz. 

Ehl-1 Kitab ile Miicadelede Metod 

Katade ve bir<;oklan ayetin k1h<; ayeti ile mensuh oldugunu soy
lerler. Boylece ehl-i kitab ile rriiicadele (sozlii miinaka§a) ye mahal kal
maml§tlr. Ya miisliiman olacaklar, ya cizye verecekler ya da k1hca raz1 
olacaklar. Digerleri ise §Ciyle diyor : Aksine bu ayet bakidir veya onlardan 
din hususunda bilgi edinmek isteyenler hakkmda muhkemdir. Boyle 
kimselerle daha faydah olmas1 igin en giizel sozlerle miinaka§a edilir. 
Nitekim Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de : <<Rabbnlm yoluna hik
metle ve giizel ogiitle davet et. Onlarla en giizel §ekilde tartl§. Muhak
kak ki Rabbm, yolundan sapanlan en iyi bilir. 0, dogru yolda olanlan 
da en iyi bilendir.>> (Nahl, 125) buyururken, Firavun'a gonderdigi es
nada Hz. Musa ile Harun'a §Oyle buyurmu§tu : <<Ve ana yumu§ak soz 
soyleyin, belki nasihat dinler veya (Allah'tan) korkar.» (Ta-Ha, 44) . 
ibn Cerir bu a<;IklamaJl ibn Zeyd'den naklederek tercih etmektedir. 
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«i9Ierinden zulmedenler, (hak'tan sapanlar, apa91k huccetlere. kar
§1 kor gibi davrananlar, inadla§an ve biiyliklenenler) bir yana ehl-i ki
tab ile en giizel §ekilde miicadele edin.» Zulmedenlere kar§I ise miina
ka§adan vazge9ilip onlarla . sava§Ihr, onlan engelleyecek ve bulunduk
lan durumdan vazge9irecek §ekilde onlarla sava§Ihr. Allah Teala ba§ka 
bir ayet-i kerime'de §Oyle buyurur: «Andolsun ki Biz, peygamberlerimizi 
a91k delillerle gonderdik. Ve insanlarm adaleti kaim kllmalan i9in be
raberlerinde kitab1 ve mizam indirdik. Bir de kendisinde 9etin bir sertlik 
ve insanlar i9in faydalar bulunan demiri indirdik de Allah, kimin gor
meden Allah'a ve peygamberlerine yard1m edecegini bilir. Muhakkak 
ki, Allah Kani'dir, Aziz'dir.» (Hadid, 25). Cabir der ki: Allah'm kitabi
na muhalefet edenlerle k1h9la sava§makla emrolundum. Miicahid der 
ki: «i9Ierinden zulmedenler bir yana; ehl-i kitab ile en giizel §ekilde 
miicadele edin.» ayetinde zulmedenlerle; onlann miisliimanlarla harb 
edenleri ve cizye vermekten ka9man, cizye vermek istemeyenleri kas
dedilmektedir. 

«Ve deyin ki: Bize indirilene de, size indirilene de inand1k.» Dog
rulugu veya yalan oldugu bilinmeyen bir §ey haber verdikleri zaman 
i§te, biz hemen onu yalanlamaYlz. Zira o ger9ek de olabilir. Aym za
manda dogrulamay1z da. <;iinkii o, belki de bir batlldan ibarettir. Fa
kat biz ona Hakk'dan indirilmi§ olmas1, degi§tirilmemi§ ve yorumlan
marm§ olmas1 §artma bagh olarak miicmel bir §ekilde iman ederiz. 

Buhari -Allah ona rahmet eylesin- der ki: Bize Muhammed ibn 
BelJ§ar'm ... Ebu Hiireyre (r.a.)den rivayetine gore; o, §oyle demi§tir: Ki
tab ehli, Tevrat'1 ibranice okur ve miisliimanlara arap9a olarak a91k
larlard1. Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurdu: Kitab ehlini yalanlamaYln 
da, dogrulamaym da. Biz Allah'a, bize indirilene ve size indirilene inan
dlk. Bizim ve sizin . ilahm1z birdir. Biz O'na teslim olmu§lanz, deyiniz. 
Hadisi, sadece Buhari rivayet etmi§tir. imam Ahmed der ki: Bize Os
man ibn Omer'in ... Ebu Nemle el-Ansari'den rivayetine gore; o, §6yle 
haber vermi§: Ebu Nemle, Allah Rasulti (s.a.)niin yanmda otururken 
efendimize yahudilerden birisi gelmi§ ve: Ey Muhammed, §U cenaze ko
nu§ur mu? diye sormu§. Allah Rasulii (s.a.): En iyi Allah bilir, buyur
mu§. Yahudi: Ben §ehadet ediyorum ki o konu§ur, demi§ de, Allah Ra
sulti (s.a.) §oyle buyurmu§: Size kitab ehli bir §ey haber verdigi zaman 
onlan dogrulamaYin da, yalanlamaYin da. «Allah'a, el9ilerine ve kitab
lanna inand1k.» deyin. Boylece eger onlarm soyledigi ger9ek ise onlan 
yalanlamaml§, batll ise dogrulamarm§ olursunuz. 

Ben de derim ki: Bu Ebu Nemle, Umare'dir. Onun Ammar oldugu 
da soylenmi§tir. Onun Amr ibn Muaz ibn Ziirar el-Ansari (r.a.) oldugu 
da soylenmi§tir. . 

Bil ki; onlarm rivayet ettiklerinin 9ogunlugu yalan ve iftiradan 
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ibarettir. Zira bunlara; tahrif, degi§tirme ve yorumlar girmi§tir. Onlar
daki dogrular ne kadar azdlr. Bunlarm s1hhatll oldugunu farz etsek 
dahi birc;ogunun zaten faydas1 yok gibidir. ibn Cerir der ki: Bize ibn 
Be§§ar'm ... Abdullah ibn Mes'ud'dan rivayetinde o, §Oyle demi§tir: Ki
tab ehline bir §ey sormaym1z. Kendileri sap1tm1§ken sizi asia hidayete 
erdirebilecek degillerdir. ~ayet onlara bir §ey soracak olursamz; ya ger
c;egi yalanlami§ veya bir batlll dogrulaml§ olursunuz. Kitab ehlinden 
hie; kimse yoktur ki kalbinde onu Hak dine sevkeden bir i§aret bulun-

. mam1§ olsun. 

Buhari der ki: Bize Musa ibn ismail'in ... ibn Abbas'tan rivayetine 
gore o, §oyle demi§tir: Size, Allah RasUlii (s.a.)ne indirilen kitabm1z en 
yeni oldugu halde siz kitab ehline nas1l sorars1mz. Size indirilen kitab, 
s1rf okumamzla eskimez. 0 kitab size; kitab ehlinin Allah'm kitabm1 
degi§tirdiklerini,' kitab1 elleriyle yazd1klanm ve az bir pahaya onu sata
bilmek ic;in: Bu Allah katmdand1r, dediklerini haber vermi§tir. Size ge
len ilim onlara soru sormaktan sizi allkoymuyor mu? Allah'a yemin 
ederim ki onlardan birisinin size indirileni sordugunu ben gormedim. 

Buhari der ki: Ebu'l-Yemman kanallyla ... Humeyd ibn Abdurrah
man'dan rivayet edildigine gore; o, Muaviye'niri Medine'de Kurey§'ten 
bir topluluktan rivayet ettigini i§itmi§. Bunlar ic;inde Ka'b el-Ahbar'1 
zikredip §6yle demi§: ~iiphesiz o, kitab ehlinden rivayet eden §U ravi
lerin en dogrularmdand1r. Bununla beraber bi z ;:mun dahi yalamndan 
§iiphelenirdik. Ben de derim ki: ~ayet olmu§sa bile bunu, yalamn ka
Sidsiz olarak vuku' bulmu§ oldugu anlamma almak gerekir. Zira o, 
hiisn-ii zannda bulundugu birtak1m sayfalardan rivayet etmektedir. Bu 
sayfalarda ise uydurulmu§ ve yalan birc;ok §ey vard1r. Zira bu yiice iim
mette oldugu gibi onlann dinlerinde giizelce anlayan haf1zlar yoktu. 
Bununla birlikte yakmda bu iimmet ic;inde de birc;ok hadisler uydurul
rtiu§tur. Bunlan Allah'm ilim bah§ettikleriyle Allah'tan ba§ka hie; kim
se bilmez. Hamd ve minnet Allah'ad1r. 

47 - i~te boylece sana Kitab'1 indirdik. Kendilerine ki-
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tab verdiklerimiz de ona inan1rlar. Bunlardan da ona ina
nan bulunur. Ayetlerimizi kafirlerden ba~kas1 inkar etmez. 

48- Daha once sen hie; bir kitab okur degildin. Sag 
elinle de onu yazm1yordun. Oyle olsayd! bat1lda olanlar 
~iipheye dii~erlerdi. 

49 - Bilakis o, kendilerine ilim verilenlerin goniillerin
de apac;Ik olan ayetlerdir. Zalimlerden b~kasl ayetlerimizi 
inkar etmez. 

ibn Cerir'in belirttigine gore, Allah Teala burada §Oyle buyuruyor: 
Ey Muhammed, senden once rasullere nas1l kitablar indirmi§sek, aym 
§ekilde sana da bu kitab1 indirmi§izdir. ibn Cerir'in yaptlg1 bu a<;1kla- ' 
rna giizel bir a<;1klama olup, giizel bir miinasebet ve irtibat kurmu§tur. 

«Kendilerine kitab verdiklerimiz ona inamrlar.» Onu Abdullah ibn 
Selam, Selman el-Fansi ve benzer leri gi bi zeki, alim din adamlanndan 
alarak hakkm1 vermek suretiyle okuyanlar elbette ona inamrlar. 

«Bunlardan da ona inanan bulunur.» ayetinde Kurey§ ve ba§ka ka
bilelerden araplar kasdedilmektedir. «Ayetlerimizi ancak kafirler inkar 
ederler.n Ayetlerimizi ancak hakk1 bat1lla orten, giine§ I§1gm1 elbisesiy
le ortmeye <;ah§andan ba§kasl yalanlaytp inkar etmez. Heyhat ki bunu 
yapabilecek degillerdir. 

«Daha once sen bir kitabdan okumu§ ve elinle onu yaznn§ degil
din.» Ey Muhammed, sana bu Kur'an gelmezden once kavmin i<;inde 
bir omiir boyu kalml§, bir kitab okumaml§, giizel bir §ekilde yaz1 da 
yazmaml§tln. Gerek senin kavmin ve gerekse ba§kalan iyi bilirler ki 
sen okumayan, yazmayan iimmi birisisin. Zaten Allah Rasulii (s.a.)niin 
niteligi ge<;mi§ kitablarda da aym §ekildedir. Nitekim Allah Teala bir 
ayet-i kerime'de: ctOnlar ki; yanlanndaki Tevrat'ta ve incil'de yaz1h bu
lacaklan; okuma-yazma bilmeyen ve nebi olan Rasule tabi olurlar. 0, 
kendilerine ma'rUfu emreder, miinkerden nehyeder ... » (A'raf, 157) bu
yurmaktadlr. Allah Rasulii (s.a.) k1yamet giiniine kadar bu durumda 
olup yaz1 yazmami§, eli ile bir satlr ve hatta bir harf dahi <;izmemi§tir. 
Bilakis onun oniinde vahyi ve muhtelif iilkelere mektublanm yazan ka
tibleri vard1. Miiteahhir fakihlerden Kadi Ebu Velid el-Baci ve ona uyan
lar Allah Rasulii (s.a.)niin Hudeybiye giinii: Bu, Abdullah'm oglu Mu
hammed'in yaptlg1 andla§mad1r, §eklinde yazd1gm1 zannetmi§lerdir. ::>P.
lan buna Buhari'nin Sahih'indeki: Sonra (kalemi) ald1 ve yazd1, §ek
lindeki bir rivayet sevketmi§ olmahd1r. Halbuki bu rivayet Sonra em
retti de (andla§mayi yazan katibi) yazdi, §eklindeki diger · rivayete 
hamledilmelidir. Bu sebepledir ki dogu ve batlda fakihler, Baci'nin so-. 
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"· ziinii §iddetle reddetmi§ler, ondan uzakla§ml§lar, buna dair bir~ok soz
ler kaleme ahp, toplantllarmda bu konuda hutbeler okumu§lardlr. Go
riindiigii kadanyla Baci bu soziiyle, Allah RasUlii (s.a.)niin bunu yaz1 
yazmay1 bildiginden degil de bir mucize olarak yazd1gm1 kasdetmek is
temi§tir. Nitekim Allah Rasulii (s.a.) Deccal'den haber vererek: Onun 
iki gozii arasmda kafir yaz1lld1r. -Diger bir rivayette Kefera yaz1h ola
cagl belirtilmi§tir- Onu her mii'min okuyacakt1r, buyurmu§tur. Ba
Zllarmm rivayet etmekte oldugu Allah Rasulii (s.a.)niin vefatmdan on
ce yazmaYI ogrendigine dair hadis zay1f olup ash yoktur. Zira Allah 
Teala: «Daha once sen bir kitabdan okumu§ ve elinle onu yazml§ de
gildin.» buyurmu§tur. ( ... ) 

«Oyle olsayd1 batll soze uyanlar §i.ipheye di.i§erlerdi.» ~ayet sen 
yaz1 yazmay1 giizel bir §ekilde bilmi§ olsaydm, insanlardan birtak1m 
bilgisizler §i.ipheye di.i§er ve: Bunu ancak peygamberlerden nakledilen 
kendinden onceki kitablardan ogrenmi§tir, derlerdi. Onun yazmay1 bil
meyen bir iimmi oldugunu bilmekle birlikte onlar: «Oncekilerin masal-

... land.lr. Ba§kalarma yazdmp sabah-ak§am kendisine okunmaktad1r.n 
(Furkan, 5) demi§lerdir. Allah Teala bir ayet-i kerime'de: «De ki: Onu 
(Kur'an'1) goklerde ve yerdeki s1rr1 bilen indirmi§tir. ~iiphesiz ki O, 
GafUr ve Rahim oland1r.» (Furkan, 6) buyururken, burada da §Oyle de
dektedir: «Bilakis o, kendilerine ilim verilenlerin goniillerinde yerle§en 
apa~1k ayetlerdir.n Bilakis Kur'an; emir. ~r3.saklama ve haber olarak 
gerc;ege delalet eden apa~1k ayetlerdir. Alimler onu ezberler. Allah Teala 
onun ezberlenmesini, okunmasm1 ve tefsirini onlara kolayla§tlrmi§tir. 
Nitekim Allah Teala: «Andolsun ki, Kur'an'1 dii§iinmek i~in kolayla§-
tlrdlk. Di.i§i.inen var m1?n (Kamer, 40) buyururken, Allah Rasulii (s.a.) 
de §oyle buyurmu§tur: Hi~ bir peygamber yoktur ki bir misline be§erin 
iman edecegi (bir mucize) kendisine verilmi§ olmasm. Bana verilen ise, 
Allah'm bana vahyetmi§ oldugu bir vahiydir. Umanm ki ben onlarm, 
kendine en ~ok uyam olacag1m. Miislim'in Sahih'indeki iyaz ibn Himar 
hadisinde rivayet edildigine gore, Allah Teclla §Oyle buyurmaktad1r: 
~iiphesiz Ben seni deneyecegim, (insanlan da) seninle deneyecegim. 
Sana oyle bir kitab indirecegim ki onu su Yikamayacak. Sen onu uyur
ken ve uyamkken ·okuyacaksm. Yani onun yaz1h oldugu yer su ile yi
kanmi§ bile olsa y1kamlan o yere ihtiya~ duyulmayacaktlr. Ba§ka bir 
hadiste §oyle buyrulur: ~ayet Kur'an bir deride (yaz1h) olayd1, onu ate§ · 
yakmazd1. Zira o, gogiislerde hlfzedilmi§, korunmu§tur. Dillere kolay
la§tmlml§tlr. Kalblere hakimdir. Lafz1 ve anlam1 mucizedir. Bu sebep
ledir ki, ge~mi§ kitablarda bu iimmetin s1fatma dair §Oyle denilmekte
dir: Onlarm kitablan gogiislerindedir. <<Bilakis o, kendilerine ilim veri
lenlerin goniillerinde yerle§en apa~lk ayetlerdir.» ayetine dair nakledi
len anlamlar i<;inde ibn Cerir §U ac;1klamayx tercih ediyor: Bilakis bu 
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kitabdan once senin bir kitab okumad1gmm ve elinle yazdagmm bilin
mesi kitab ehlinden kendilerine ilim verilenlerin goniillerinde yerle§
mi§, onlarca bilinen apac;1k ayetlerdir. ibn Cerir bu ac;IklamaYI Katade 
ve ibn Ciireyc'den nakletmektedir. Bundan onceki ac;IklamaYI ise sade
ce Hasan (el-Basri)dan nakletmi§tir. Ben de derim ki: Avfi'nin Abdul
lah !bn Abbas'tan naklettigi ve Dahhak'm soyledigi ac;1klama en kuv
vetli ac;1klamad1r. En dogrusunu Allah bilir. 

<<Zalimlerden ba§ka kimse ayetlerimizi inkar etmez.» Onu yalanla
YIP hakk1ru vermeyenler ve reddedenler ancak zalimler, haddi a§anlar, 
biiyiiklenenler ve gerc;egi bile bile ondan sapanlard1r. Nitekim Allah Teala 
ba§ka bir ayet-i kerime'de §6yle buyurur: «Dogrusu, iizerlerine Rabbl
nm sozii hak olanlar inanmazlar. Onlara her tiirlii ayet gelse bile. Elem 
verici azabr goriinceye kadar.» (Yunus, 96-97). 
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50 -- Rabb1ndan ona ayetler indirilmeli degil miydi? 
dediler. De ki: 0 -ayetler ancak Allah'1n nezdindedir. Ben, 
sadece apac;Ik bir uyariClYlffi. 

51 - Kendilerine okunan bu kitab1 sanaindirmi~ olma
miz onlara yetmiyor mu? Bunda 1nanan bir kavim ic;in rah
met ve ogut vard1r. 

52 - De ki: Sahid olarak benimle sizin aran1zda Allah 
yeter. 0 , goklerde ve yerde olan1 bilir. Bat1Ia inan1p Allah'a 
k iliredenler, i~te onlar hi.israna ugrayanlann kendileridir. 

Allah Teala mii§riklerin inad ve batllda 1srar etmelerini, Hz. Sa
lih'in mucize olarak deveyi getirdigi gibi kendilerini Muhammed'in 
Allah'm elc;isi olduguna inanctn·o ikna edecek ayetler istediklerini ha~ 
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ber veriyor. Buyurur ki: Ey Muhammed, de ki: «0 ayetler ancak Allah'm 
nezdindedir. Bu konu yalmzca Allah'a aittir. ~ayet O'nun bilgisi sizin hi
dayete ereceginiz yoniinde olsayd1, sizin istediginizi yerine getirirdi. Zi
ra, bu O'na son derece kolayd!r. Fakat 0, sizin maksad1mzm kuru bir 
inad ve Rasuliinii imtihan etmek oldugunu iyi bilmektedir de, bu yiiz
den sizin isteginize icabet etmemektedir.» Nitekim ba~ka bir ayette 
~oyle buyurulur: c<Bizi ayetlerle gondermekten ahkoyan ~ey; ancak on
cekilerin onlan yalanlarm~ olmalarld!r. Semud'a da gozleri gore gore 
bir di~i deve vermi~tik de, ona zulmetmi§lerdi.» (isra, 59). 

«Ben, sadece apac;1k bir uyanciYim.» Ben ancak uyanc1hg1 apac;1k 
bir uyanc1 olarak size gonderildim. Bana dii§en Allah'm risaletini size 
ula~tlrmamd1r. «Allah kimi hidayete erdirirse; o, dogru yola ermi§tir, 
kimi de §a~Irtacak olursa; artlk onu dogru yola erdirecek bir kllavuz 
bulamazsm.» (Kehf, 17), ccOnlan hidayete erdirmek sana dii~mez. Allah 
diledigini hidayete erdirir.» (Bakara, 272). 

Allah Teala, onlarm son derece bilgisiz ve beyinsiz olduklanm be
yan eder. Zira onlar Muhammed'in getirdiklerinde dogruluguna onian 
ikna edecek mucizeler istemi~lerdi. Halbuki 0, kendilerine oyle aziz bir 
kitab getirmi§ti ki ne oniinden, ne de arkasmdan ona batll gelemez. 
Hakim ve Hamid olan Allah katmdan indirilmi~tir. Her mucizeden daha 
biiyiiktiir. Zira fasih ve belig kimseler ona kar§I durmaktan, hatta onun 
gibi on sure veya ondan bir surenin benzerini getirmekten aciz kalrm§
lardir. Allah Teala buyurur ki: ccKendilerine okunan bu kitab1 sana in
dirmi§ olmam1z onlara yetmiyor mu?» Sana bu kitab1 indirmi§ olma
nnz, mucize olarak onlara yetmez mi? Onda kendilerinden oncekilerin 
ve sonrakilerin haberleri, aralarmdaki (ihtilaflarm) hiikmii vard1r. Sen 
okumayan, yazmayan' iimmi birisisin. Kitab ehlinden birisiyle beraber 
de bulunmu~ degilsin. Bununla beraber onlarm ihtilat etmi§ olduklan 
konularda dogruyu a<;lklamak suretiyle insanlara gonderilml§ olan ilk 
sayfalardaki haberleri, apac;1k gerc;egi onlara getirmi§indir. Allah Teala 
ba§ka ayet-i kerime'lerde de §oyle buyurur: <<israilogullan bilginlerinin 
bunu bilmesi de onlar ic;in bir ayet (delil) degil midir?» (~uara, 197), 
«Rabbmdan pize bir mucize getirseydi ya? derler. Onlara onceki kitab
larda apac;1k deliller gelmedi mi?>> (Ta-Ha, 133). imam Ahmed'in Hac
cac kanallyla ... Ebu Hiireyre (r.a.)den rivayetine gore Allah Rasulti 
(s.a.) §oyle buyurmu§tur: Peygamberlerden hie; birisi yoktur ki bir ben
zerine be§erin iman edecegi ayetlerden birisi ona verilmi§ olmasm. Ba
na verilen ise, ancak Allah'm bana vahyetmi§ oldugu bir vahiyden iba
rettir. Umanm ki k1yamet giinii ben onlarm, kendisine en c;ok uyulam 
olacag1m. Hadisi Buhari ve Muslim, Leys kanallyla tahric etmi§lerdir. 

<<Bunda inanan bir kavim ic;in ogiit ve rahmet vard!r.>> ~iiphesiz ki 
bu Kur'an'da; inanan bir kavim ic;in gerc;egi beyan, batlh giderme, AI-



I 
I 
I 
I 

6314 lBN KES!R (CUz: 21; SO.re: 29 

lah'I yalanlayan ve O'na kar§I gelenlere azabm ve Allah'm intikammm 
nas1l indigini gosteren bir ogtit ve rahmet vard1r. 

Sonra Allah Teala §6yle buyurur: «De ki: §ahid olarak benimle si
zin aramzda Allah yeter. (§tiphesiz 0 sizin i<;ine daldigmiz yalanlama
YI ve beni peygamber olarak gonderdigine dair O'ndan alarak size ha
ber verdiklerimde soylediklerimi bilmektedir. §ayet ben O'na kar§I ya
lan uydurmu§ olsayd1m, mutlaka benden intikam allrd1.) n Nitekini 
ba§ka bir ayet-i kerime'de §Oyle buyrulur: «Eger 0, baz1 sozleri Bize 
kar§I buna katmi§ olsaydi, elbette Biz onu kuvvetle yakalardik. Sonra 
da hi<; §tiphesiz onun §ah damanm kopanrdik. Sizden hi<; biriniz de o 
zaman buna engel olamazdmiZ.>> (Hakka, 44-47). Ben, size haber ver
diklerimde, Allah'a kar§I mutlaka dogru sozltiyi.imdtir. Bu sebepledir ki 
beni apa<;Ik mucizeler ve kesin delillerle desteklemi§tir. «0, goklerde ve 
yerde olam en iyi bilir. (Hi<; bir gizlilik ona gizli kalmaz.) Bat1la ina
nanlan ve Allah'a kti.fredenleri bilir. i§te onlar (Allah'a donecekleri 
gti.nde) kaybedenlerin kendileridir.» Yaptlklarmdan dolay1 onlan ce
zalanduacak, ger<;egi yalanlama ve batlla uymalarmm kar§Illgml mut
laka verecektir. Onlar Allah'm el<;ilerinin dogruluguna delalet eden de
lillerin konulmasma ragmen Allah'm el<;ilerini yalanlami§lar, hi<; bir de
lilleri olmaks1zm tagutlara ve putlara iman etmi§lerdir. i§te bu yti.zden 
onlan cezalandlracaktir. §ti.phesiz 0 Hakim'dir, Alim'dir. 

53 - Senden azab1 c;an;abuk isterler. Eger belirtilmi~ 
bir sure olmasayd!, azab onlara hemen gelirdi. Ama onlar 
farklna varmadan o, kendilerine ans1z1n gelecektir. 

54 - Senden azab1 c;arc;abuk istiyorlar. Dogrusu cehen
nem kafirleri ku$atlp durmaktadrr. 

55 - 0 gunde hem tepelerinden, hem de ayaklannln al
tlndan azab kendilerini kaplayacaktlr. Ve: YaptlklannlZlll 
kar~Ihg1m tad1n, diyecektir. 

Allah Teala mti.§riklerin, Allah'm azabmm ve baskmmm ba§larma 
hemen gelmesini istemelerindeki bilgisizliklerini haber veriyor. Nite-
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kim ba§ka bir ayet-i kerime'de: «Hani demi§lerdi ki: Allah'1m1z, eger 
bu, ger~ekten Senin katmdan ise bize gokten ta§ yagd1r, yahut ac1kh 
bir azab getir.» (Enfal, 32) buyrulurken, burada da §Oyle demektedir: 
«Senden azab1 ~ar~abuk isterler. Eger belirtilmi§ bir sure olmasaydl, 
azab onlara hemen gelirdb ~ayet Allah Teala, azab1 k1yamet gunune 
te'hir etmeyi kesinle§tirmemi§ olsayd1, onlarm ~ar~abuk istedikleri gibi 
azab onlara (yakmda ve) hemen gelirdi. «Ama yine de onlar farkma 
varmadan ba§lanna ans1zm gelecektir. Senden azab1 ~ar~abuk istiyor
lar. Dogrusu cehennem yakmda kafirleri ku§atacaktlr (ve bu ba§larma 
mutlaka gelecektir.) » ~u'be'nin Semmak'den, onun da ikrime'den riva
yetine gore; o, «Dogrusu cehennem kafirleri ku§atacaktlr.» ayetindeki 
cehennemi, denizle tefsir etmi§tir. ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ali ibn 
Huseyn'in ... ibn Abbas'tan rivayetine gore; o, «Dogrusu cehennem ka
firleri ku§atacaktlr.» ayeti hakkmda §Oyle demi§: Cehennem, ye§il de
nizdir. Yildizlar oraya tak1lacak, gune§le ay orada katlamp duriilecek, 
sonra yak1lacak ve o, cehennem olacakt1r. imam Ahmed der ki: Bize 
Ebu As1m'm ... Savfan ibn Ya'la'dan, onun da babasmdan rivayetine 
gore Hz. Peygamber (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: Deniz, cehennemdir. 
Ya'la'ya: Allah Teala'nm: <<~iiphesiz ki zalimler i~in, duvarlan kendi
lerini ~epe~evre ku§atrm§ bir ate§ hazirlami§IZdir.l> (Kehf, 29) buyur
dugunu gormez misin? dediler. Dedi ki: HaYir, Ya'la'nm nefsi kudret 
elinde olan (Allah)a yemin ederim ki Allah'a kar§l gelmedik~e ben 
oraya asla girmeyecegim. Allah'a kar§l durmadlk~a ondan bana bir 
damla dahi degmeyecektir. Bu garib bir a~1klama ve gen;ekten .garib 
bir hadistir. En dogrusunu Allah bilir. 

«0 gunde hem tepelerinden, hem de ayaklanmn altmdan azab ken
dilerini kaplayacaktlr.» ayeti, Allah Teala'mn §U ayetleri gibidir: «On
lar i~in cehennemde bir do§ek ve ustlerine de ortiiler vardlr.» (A'raf, 41), 
«Onlarm ustlerinde kat kat ate§ler, altlannda da kat kat ate§ler vard1r.•> 
(Zumer, 16), «0 kiifredenler yiizlerinden ve s1rtlanndan ate§i engelle
yemeyecekleri ve yard1m goremeyecekleri zamaru ke§ki bilseler.l> (Enbi
ya, 39). Ate§ onlan diger yonlerinden de kaplayacaktlr ve bu, hissi 
olan azabm en iistiin ve §iddetli olamd1r. 

«Ve: Yaptlklanmzm kar§1hgm1 tadm, diyecektir.>> k1sm1 bir teh
did, su~lama ve azarlamad1r ki bu da, nefislere ma'nevi bir azab ola
caktlr. Bu, Allah Teala'nm §U ayetleri gibidir: «0 giin yiizleri ustii ate§e 
siiriildiiklerinde: Cehennemi tadm, denir. ~iiphesiz Biz her §eyi bir ol
~iiye gore yaratml§lZdir.» (Kamer, 48-49), <,0 gun cehennem ate§ine 
itildik~e itilirler. YalanlaYip durdugunuz ate§ i§te budur. Bu bir biiyii 
miidiir, yoksa siz gormiiyor musunuz? Girin oraya. Sabretseniz de, sab
retmeseniz de artlk birdir. <;iinkii siz ancak i§lediklerinizin kar§Illgma 
~arptmhyorsunuz (denir.)» (Tur, 13-16). 
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56 - Ey iman etmi~ olan kullarrm, ~iiphesiz ki Benim 
yerim geni~tir. 0 halde yaln1z Bana ibadet edin. 

57 - Her nefis oliimii tadacaktlr. Sonunda Bize dondu
riileceksiniz. 

sa - iman edip te salih amel i~leyenleri altmdan lr
maklar akan, ic;inde temelli kalacaklan cennetteki ko~k
lere yerle~tiririz. <;ah~anlar1n miikafatl ne giizeldir. 

59 - Onlar ki sabrederler ve Rablanna tevekkiil eder-
ler. 

60- Nice canhlar vardlr ki; nzk1n1 kendi t~rmaz. Si
zin de, onlann da nzk1n1 Allah verir. Ve 0, Semi'dir, 
Alim'dir. 

Her Canh Oliimii Tadacakttr 

Allah Teala inanan kullarma, dinin gereklerini yerine getireme
dikleri bir iilkeden Allah'm geni§ k1ld1g1 yerlere ( dinlerini uygulamada 
s1kmtlya dii§meyecekleri yerlere) hicret etmelerini emrediyor. Oyle ge
ni§ bir yere hicret edecekler ki; orada Allah'1 birlemek ve Allah'm 
kendilerine emrettigi gibi O'na ibadet etmek suretiyle dinlerinin emir
lerini yerine getirme imkanm1 bulacaklard1r. Bu sebepledir ki : <<Ey 
iman etmi§ kullanm, §iiphesiz ki Benim yerim geni§tir. 0 halde yalmz 
Bana ibadet edin.» buyurmu§tur. imam Ahmed der ki : Bize Yezid ibn 
Abd Rabbih'in .. . Ziibeyr ibn Avvam'm kolesi Ebu Yahya'dan rivayetine 
gore, Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: Ulkeler Allah'm iilkeleri, 
kullar, Allah'm kulland1r. Nerede hayra ula§ffilqsan orada otur. 

Zaytf (giir;siiz) saytlanlara Mekke'de ikamet etmeleri zorla§mca, 
dinleri iizere emniyette olmak ir;in Habe§ iilkesine hicret ettiler. Habe§ 

,. 
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k1rah Ashame en-Neca~i'yi miisafir edenlerin en haYirlls1 olarak buldu
lar. Allah ondan ho~nud olsun. Neca~i onlan iilkesinde barmd1rd1, on
lara yard1m etti ve emniyetlerini saglad1. Bundan sonra Allah Rasulu 
(s.a.) ve kalan ashab1 da peygamberlik ~ehri, tertemiz Medine'ye hie
ret ettiler. 

((Her canh oliimii tadacaktlr. Sonunda Bize dondiirtileceksiniz.» Ne
rede olursamz olun oliim size ula~1r. 0 halde Allah'm emrettigi ~ekilde 
O'na itaat iizere olunuz. Elbette sizin ic;in en haYirll o1am budur. Oliirn 
mutlaka gelecektir ve ondan kurtulu§ da yoktur. Sonra da donii~ Al
lah'adlr. Kim O'na itaat iizere idiyse onu en giizel bir §ekilde miika
fatlandiracak, onu bol sevab1 ile kar~1layacaktlr. Bu sebepledir ki ~oyle 
buyurur: ((iman edip te salih amel i§leyenleri altlarmdan 1rmaklar akan 
cennetteki ko§klere yerle§tiririz.» Onlan cennette altlarmdan su, ic;ki, 
bal ve siit 1rmaklarmm aktlg1 ytice, muhte§em ko§klere yerle§tiririz. 
Orada temelli kallrlar. Oradan asia aynlmak istemezler. <;ah§anlarm 
miikafat1 (olarak bu ko§kler) ne kadar giizeldir. Onlar ki; (dinleri iize
re) sabrederler (Allah'a hicret ederler, dii§manlardan yiiz c;evirip uzak
la~Ir; Allah'm ho§nudlugunu dileyerek, O'nun katmdakileri, va'dinin 
tasdikini umarak aile ve akrabalarmdan aynllrlar) ve Rablanna te
vekkiil ederler.» 

ibn Ebu Hatim -Allah ona rahmet eylesin- der ki: Bana baba
mm ... Ebu Malik el-E§'ari'den rivayetine gore, Allah Rasulii (s.a.) ona 
§Oyle anlatrm§: ~iiphesiz cennette oyle odalar vard1r ki d1~lan ic;lerin
den, ic;leri de di§larmdan goriiniir. Allah Teala onlan; yemek yediren
ler, g:(g;el soz soyleyenler, oruc; tutanlar ve insanlar uyurken namaz ki
lanlar ic;in hazirlami~tlr. 

<CVe onlar (dini ve diinyevi biitiin durumlarmda) Rablarma tevek
kiil ederler.n 

Sonra Allah Teala nzkm bir yere mahsus olmad1g1m, aksine nzkl
nm, nerede olurlarsa olsunlar yaratlklan hakkmda genel oldugunu, mu
hacirlerin nz1klarmm hicret ettikleri yerde daha c;ok, daha geni~ ve da
ha temiz oldugunu haber verir. Onlar az zaman sonra diger bi::ilgeler ve 
iilkelerdeki §ehirlerin hakimleri olmu~lard1r. Bu sebepledir ki Allah Te
ala: ((Nice canhlar vard1r ki; nzklm kendi ta§~maz.» R1zkm1 'toplama 
ve elde etmeye giic; yetiremez. Herhangi bir nzk1 yarm ic;in biriktire
mez. «Sizin de onlarm da nzk1m Allah verir.11 ZaYifhgma ragmen Allah 
Teala onun nzkm1 takdir eder, ona nzkm1 kolayla§tlnr ve her yaratlga 
onun ic;in uygun gelecek nzk1 gonderir. Yeryiiziindeki kiic;iik bir karmca, 
havadaki ku§lar ve sudaki ballklara varmcaya kadar. Allah Teala ba§ka 
bir ayet-i kerime'de §i::iyle buyurur: «Yeryiiziinde yiir:ityen hie; bir canll 
yoktur ki, nzk1 Allah'a ait olmasm. Onlann durup dinlenecek ve sak
lanacak yerlerini de o bilir. Hepsi apac;1k Kitab'dad1r.ll (Hud, 6). 
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ibn Ebu Hatim der ki: Bize Muhammed ibn Abdurrahman el-He
ravi'nin ... ibn Omer'den rivayetinde o, §Oyle anlatmi§: Allah Rasulu 
(s.a.) ile birlikte ~1ktlm, nihayet Medine bah~elerinden birine girdi ve 
hurma alarak yemeye ba§ladl. Bana: Ey ibn Orner ni~in yemiyorsun? 
diye sordu. Ben: Ey Allah'm el~isi, i§tah1m yok, dedim. Fakat ben arzu 
ediyorum, bu dordiincii sabaht1r ki hi~ yemek tatmad1m ve bulamad1m. 
~ayet dilemi§ olsayd1m Rabb1ma dua ederdim de, Kayser ve Kisra gibi 
bana da verirdi. Ey ibn Orner, yakinlerinin zay1fllg1 yiiziinden bir yrlllk 
nz1klanm saklayan bir kavim i~inde kalmi§ olsaydm ne yapardm? bu
yurdu. Allah'a ye~in olsun ki, biz henuz oradan aynlmarm§ken «Nice 
canlllar vardlr ki; nzkm1 kendi ta§Imaz. Sizin de, onlann da nzk1m Al
lah verir. Ve 0, Semi'dir, Alim'dir.» ayeti nazil oldu. Allah Rasulii (s.a.) 
§Oyle buyurdu: ~iiphesiz ki Allah Teala bana diinyayr biriktirmeyi ve 
§ehvetlerin pe§inden gitmeyi emretmedi. Kim baki bir hayat dileyerek 
diinyasm1 biriktirirse; bilsin ki hayat, Allah'm kudret elindedir. Uyamk 
olunuz; §iiphesiz benne bir dirhem, ne bir dinar biriktirmem. Ve yarm 
i~in herhangi bir nz1k da saklamam. Bu garib bir hadistir ve hadisin 
ravileri i~indeki Cerrah ibn Minhal el-Cezeri Ebul-Atuf zayrf bir ravidir. 

Anlat1rlar ki, karga yavrulan yumurtayr kmp yumurtadan ~lktlk
larmda beyaz olarak ~lkf,l.rlarml§. Ana-Babalan onlan bu halde gorduk
leri zaman, tiiyleri kararuicaya kadar giinlerce onlardan ka~arlarmi§ . 
Yavrular ana-babalanm arayarak ag1zlanm a~rm§ halde beklerlermi§. 
Allah Teala onlar i~in sinek gibi birtak1m ku§lar gonderir, yavrular da 
onlan yakalayarak tiiyleri karanncaya kadar ge~en gftnlerde onlarla 
beslenirlermi§. Ana-babalan her vakit onlan arar, beyaz tiiylii olduk
lanm her gorii§lerinde onlardan ka~arlarmi§. Nihayet tiiylerinin siyah
la§tlgim gordiikleri zaman, onlara kar§I §efkat besler ve ag1zlarmdan 
yem vermek suretiyle onlan beslerlermi§. ( .. . ) 

~afii, emirlere dair soylemi§ oldugu sozler i~inde Hz. Peygamber 
(s.a.)in sozii gibi: Seyahat ediniz ki s1hhat bulasm1z ve nziklanasm1z, 
demi§tir. Beyhaki der ki: Bize Ebu Hasan Ali ibn Abdan'm yaz1h ola
rak ... ibn Omer'den rivayetine gore, Hz. Peygamber (s.a.): Seyahat 
ediniz ki s1hhat bulasm1z ve ganimete kavu§aSmiz, buyurmu§tur. Bu 
hadis bize ibn Abbas'tan da rivayet edildi. imam Ahmed'in Kuteybe ka
nallyla ... Ebu Hiireyre'den rivayetine gore Allah RasUlii §Oyle buyur
mu§: Seyahat ediniz ki hayra eresiniz. Oru~ tutunuz ki s1hhat bulasi
mz. Gazaya ~1k1mz (Allah yolunda cihad ediniz) ki ganimete kavu§a
smiz. Bu hadisin bir benzeri ibn Orner kanahyla ibn Abbas'tan merfU' 
olarak, Muaz ibn Cebel'den de mevkuf olarak rivayet edilmi§tir. ( ... ) 

«Ve 0, Semi (kullarmm sozlerini en iyi i§iten)dir, Alim (onlarm 
hareketlerini ve durgunluk hallerini en iyi bilen)dir.» 
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61 - Andolsun ki onlara: Gokleri ve yeri yaratan, gii

ne~i ve ay1 miisahhar k1lan kimdir? diye sorsan, ~iiphesiz: 
Allah'tir, diyecekler. 0 halde neye, c;evrilip dondiiriiliiyor
lar? 

62- Allah, kullar1ndan dilediginin nzkm1 yayar, onu 
k1sar da. Dogrusu Allah, her ~eyi bilendir. 

63 - Andolsun ki onlara: Gokten su indirip onunla alii
munden sonra yeri dirilten kimdir? diye sorarsan, ~iiphe
siz; Allah'tir diyecekler. De ki: Hamd Allah'adlr. Ama c;o
gu akhn1 kullanamazlar. 

Allah Teala zatmdan ba§ka ilah olmadigmi kalblere ve goniillere 
yerle§tiriyor. Zira Allah ile beraber bir ba§kasma tapmmakta olan mii§
rikler O'nun gokleri, yeri, giine§i ve aYJ yaratmada yegane oldugunu, 
geceyi ve giindiizii buyrugu altma aldigmi, yarat1c1 ve kullanna nz1k ve
rici oldugunu, onlann nz1klanm ve ecellerini degi§ik degi§ik olarak tak
dir buyurdugunu, ve onlan birbirlerinden farkh derecelerde yarattig1m 
itirat etmektedirler. Onlardan kimisi zengin, kimisi fakirdir. :;iiiphesiz 0, 
onlardan her birine en uygun olam bilmektedir. Kimin zenginlige, ki
min de yoksulluga miistehak oldugunu en iyi bilendir. i§te Allah Teala 
burada, e§yayi yaratmada ve idarede tek ve yegane oldugunu hab~r veri
yor. Mademki durum boyledir, o halde ni~in bir ba§kasma ibadet olu
nuyor, bir ba§kasma tevekkiil ediliyor? Mademki miilkiinde tekdir; o 
halde taptmlmasmda da tek olmahdtr. <;ogu kere Allah Teala, uluhiy
yet makammda Rab olu§unun birlenmesinin itiraf edildigini de zikre
der. Zaten mii§rikler bunu itiraf etmekteydiler. Nitekim onlar telbiye
lerinde §6yle diyorlardi: Buyur, senin ortagm yoktur. Ancak senin olan, 
hem ona, hemde sahip olduklarma sahip oldugun bir ortagm miistesna. 
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64 - Bu diinya hayati; yaln1zca bir oyun ve oyalanma
dir. As1l hayat ah.iret yurdundak.i hayattir. Ke~ki bilseler. 

65 - Gemiye bindiklerinde; dini yaln1z Allah' a tah.sis 
ederek O'na yalvanrlar. Ama onlan karaya <;Ikararak. kur
tarinca hemen Allah'a ~irk ko~arlar. 

66 - Kendilerine verdigimize kufretsinler, eglensin
ler bak.alrm. Y akrnda bileceklerdir. 

Bu Diinya Hayab 

Allah Teala burada diinyamn ne kadar hakir oldugunu, zeva.Ie erip 
son bulacagml, onun devammm olmadtgml, ondakilerin hirer eglence ve 
oyalanma oldugunu haber verir ve buyurur ki: «Astl · (devamh, gen;ek, 
zevali ve sonu olmayan, ebedler ebediligince devam edecek olan) hayat, 
ahiret yurdundaki hayattlr. Ke§ki bilseler (di; Baki olan'1 fani olana 
tercih ederlerdi.) » 

Sonra Allah Teala mii§riklerin, s1kmt1 ve zorluk amnda tek ve or
tagt olmakstzm Allah'a yakardtklanm haber verir. Ne olurdu; onlarm 
bu durumu devamh olsayd1. <<Gemiye bindiklerinde, dini yalmz Allah'a 
tahsis ederek O'na yalvanrlar.» ayeti Allah Teala'mn: <<Denizde size 
bir stkmtl dokununca; yalvardtklanmzm hepsi kaybolur. Ancak Allah 
kahr. Ama 0, sizi karaya ~1karmca yiiz ~evirirsiniZ . ll (isra, . 67) ayeti 
gibidir. Burada ise : <<Ama onlan karaya ~1kararak kurtarmca hemen 
Allah'a §irk ko§arlar.» buyurmu'§tur. ikrime ibn Ebu Cehil'den riv~yet
le Muhammed ibn ishak §oyle anlatlr : Allah Rasulii (s.a .) Mekke'yi 
fethettiginde ikrime, Mekke'den ka~arak Habe§istan'a gitmek iizere 
bir gemiye binmi§ti. Gemi onlan sarsmaya, sallamaya ba§laymca gemi 
ahalisi: Ey kavim, Rabbmtza dua edin. f;jiiphesiz ki burada, ancak 0 
kurtarabilir, dediler. ikrime der ki: Allah'a yemin olsun ki; §ayet de
nizde O'nun dt§mda kimse kurtarannyorsa, karada da O'nun dl§mda 
kimse kurtaramaz. Ey Allah'1m, Sana soz veriyorum. f;jayet buradan 



Ankebut, 64-66) HADfSLERLE KUR' AN -I KERtM TEFStRt 6321 

kurtulabilecek olursam, mutlaka gidip elimi Muhammed'in eline koya
cagim (Ona biat edip miisliiman olacag1m.) §iiphesiz ben onu raUf ve 
rahim olarak bulacag1m. Gerc;.ekten de oyle· olmw~tur. 

ccBoylece kendilerine verdigimize kiifretsinler, eglensinler baka
llm.» kiSmimn ba§mda bulunan lam harfine arap dilcileri, tefsir alim- .\ 
leri ve usul alimlerinin birc;ogu lam-1 akibet adim vermektedirler. ~iip
hesiz onlar bunu kasdetmemektedirler. Bir de ak1bet, netice bildirmesi 
onlara nisbetledir. Allah'm onlar hakkmdaki takdirine nisbetle ise bu, 
sebep bildiren bir lam harfidir. Biz bunu, daha once: ((Firavun'un 
adam.lari bunun iizerine onu aldi~ar. <;iinkii o, sonunda kendileri ic;in 
bir dii§man ve bir tasa olacakti.» (Kasas, 8) ayetinin tefsirinde anlat
mi§tlk. 

67 - <;evrelerinde insanlann zorla kap1hp goturulme
sine ragmen oray1 emin bir harem yaptlgrmiZI onlar gorme
diler mi? Y oksa batlla inan1p ta Allah'1n nimetine kufur mu 
ediyorlar? 

68- Allah' a kar~1 yalan duzenden veya hak kendisine 
gelmi~ken on u yalanlayandan daha zalim kim vard1r? Ka
firlere cehennemde bannacak yer mi yok? 

69 - · Bizim ugrumuzda mucahede edenleri elbette yol
lanmiza eri~tiririz . $iiphesiz ki Allah, ihsan edenlerle bera
berdir. 

Allah Teala haram beldesinde yerle§tirdigi ic;in Kurey§'e minnet
te bulunuyor. 0 haram belde ki; oraYI insanlar ic;in haram kilmi§tlr. 
Bunda orada mukim olanla oraya di§ardan gelen miisavidir. Kim oraya 
girerse emniyyette olur. Onlar (Yani Kurey§) biiyiik bir emniyyet ic;in
dedir. Halbuki c;evrelerindeki araplar birbirlerini soymakta, birbirlerini 
oldiirmektedirler. Nitekim Allah Teala §oyle buyuruyor: uKurey§'in all§
tmlm.asl ic;in yaz ve kl§ yolculuklanna alu~tmlmasmdan dolay1, Bu 
evin Rabbma ibadet etsinler. Ki 0 , kendilerini a9llktan kurtarml§ ve 
korkudan emin kililli§tlr.•• (Kurey§, 1-4) . 

T efs!r , C: XII ; F . 397 
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«Yoksa batlla inamp ta Allah'm nimetine ktiftir mu ediyorlar?» Bu 
btiytik nimete kar§lhk onlann §tikretmeleri, yoksa O'na §irk ko§arak 
O'nunla beraber putlara ve O'na e§ ko§tuklarma tapmmalan «Allah'm 
verdigi nimeti ktifre «;evirip degi§tirenleri ve milletlerini helak olacak
lan yere goturmelerin (Ibrahim, 28) m1d1r? Bu btiytik nimete §tiktir 
olarak, Allah'm peygamberi kulu ve el«;isini inkar m1 ediyorlar? Halbuki 
onlara yara§an; sadece Allah'a ibadet etmeleri, O'na §irk ko§mamalan, 
el«;isini dogrulayarak ona ta'zimde bulunmaland1r. Halbuki onlar O'nu 
yalanlaml§, onunla sava§ml§ ve onu aralarmdan «;1karm1§lard1r. I§te bu 
sebeple Allah Teala, verdigi nimetleri onlardan soktip alrm§, Bedir'de 
onlardan bir k1srm oldtirtilmti§; devlet (zafer) Allah'm, Rasllltintin ve 
inananlarm olmu§tur. Nihayet Allah Teala Rasultine Mekke'nin fethi
ni nasib etmi§, onlarm ise burunlanm yere surterek onlan zelil kll
mi§tir. 

«Allah'a kar§I yalan iftira edenden veya hak kendisine gelmi§ken 
onu yalanlayandan daha zalim kim vard1r?» Allah'a kar§l iftira ede
rek, kendisine bir §ey vahyolunmami§ken; Allah bana vahyetti, diyen
den; ben de Allah'm (vahiy) indirdigi gibi vahiy indiririm, diyenden 
daha §iddetli azaba «;arptmlacak hi«; kimse yoktur. Aym §ekilde ken
disine hak gelmi§ken onu yalanlayandan daha §iddetli azaba du«;ar ka
lacak kimse de yoktur. Bunlardan birincisi iftirac1, ikincisi ise yalanla
YlCidlr. Bu sebepledir ki Allah Teala: «Kafirlere cehennemde barmacak 
yer mi yok?» buyurmu§tur. 

ccBizim ugrumuzda mucahede edenleri. .. » ayetinde; Allah Rasulti 
(s.a.), ashab1 ve k1yamet gunune kadar ona tabi olanlar kasdedilmek
tedir. cc (:i:§te onlan) elbette yollanm1za eri§tiririz. (Dtinyada ve ahiret
te yollanm1z1 onlara gosteririz.) » :i:bn Ebu Hatim der ki: Bize babamm ... 
Akka ahalisinden Ebu Ahmed Abbas el-Hemedani'den rivayetine gore; 
o, ccBizim ugrumuzda mucahede edenleri elbette yollanrmza eri§tiririz. 
~tiphesiz ki Allah, ihsan edenlerle beraberdir.» ayeti hakkmda §oyle de
mi§tir: Bildikleri ile amel edenleri Allah bilmediklerine eri§tirecektir. 
Ahmed :i:bn Ebu el-Havari der ki: Bunu Ebu Stileyman ed-Darani'ye 
naklettim de, «;ok ho§una gitti ve §Oyle dedi: Kendisine bir haYlr ilham 
edilene eserde (§er'i bir haberde) i§itinceye kadar onu i§lememesi yara
§Ir. Haberde i§ittigi zaman onunla amel eder ve §eriatm haberi yapmak
ta olduguna muvaf1k dti§ttigti zaman Allah'a hamdeder. 

cc~tiphesiz ki Allah, ihsan edenlerle beraberdir.» :i:bn Ebu Hatim 
der ki: Bize babarmn ... ~a'bi'den rivayetine gore, Meryem Oglu isa (a.s.) 
§Oyle demi§: :i:hsan; ancak sana kottiltik edene iyilik etmendir. Yoksa 
sana iyilik edene iyilik yapman; ihsan degildir. En dogrusunu Allah 
bilir. 

ANKEBiJT SiJRESiNtN SONU 



ROM SURESi 



RUM SURESi 

(Sure Mekke'de Nazil Olmu§tur) 

Rahman ve Rahim olan Allah'1n ad1yla· · 

1 - Elif, Lam, Mim. 

2 - Rumlar yenildiler. 

3 - Y akin bir yerde. Ama onlar, bu yenilgilerinden 

sonra galib geleceklerdir. 
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4 - Birkru; y1l i<;inde. Eninde sonunda emir Allah'In
drr. 0 gun mii'minler de sevinecekler. 

5 - Allah'1n yardmu ile. 0 diledigine yard1m eder ve 0, 
Aziz'dir, Rahim'dir. 

6- <Bul Allah'1n va'didir. Allahya'dinden asla cay
maz, ama insanlann <;ogu bilmezler. 

7 - Onlar diinya hayatlrun yaln1z d1~ yiiziinii bilirler. 
Ve onlar ahiretten ise gafillerdir. 

Bizanshlann Durumu 

Bt1 ayetler iran krall Sabur'un, §am tilkeleri ile ondan sonra ge
len Cezira ve Rum diyarmm uzak yerlerini ele gec;irip Rum krall Hi
rakl'I zor durumda b1rak1p Kostant1myye'ye s1gmmaya mecbur kild1g1 
zaman nazi! olmu!itur. Sabur, Rum krallm Kostant1myye'de uzun za
man muhasara etmi§ ve ilerde ac;Iklanacagi uzere daha sonra Hiraki 
galip gelmi!itir. 

imam Ahmed der ki: Bize Muaviye ibn Amr'm .. . ibn Abbas (r.a.) 
tan rivayetine gore; o, <CElif, Lam, Mim. Rumlar yenildiler. Yakm bir 
yerde.>> ayeti hakkmda !i6yle demi§ : Maglub oldular ve galib geldiler. 
Mu!irikler iran'hlarm Rumlan maglub etmelerini isterlerdi. Zira iran'
lllar putperest idiler. Muslumanlar ise Rumlarm iran'lllara · ustun gel
melerini arzu ediyorlardi. <;unku onlar ehl-i kitab idiler. Bu husus Hz. 
Ebubekir'e anlatlld1. Ebubekir de durumu Allah Rasulii (s.a.}ne Hetti. 
Allah Rasulii (s.a.) : §uphesiz onlar gaJib geleceklerdir, buyurdu. Ebu
bekir de bunu onlani (Allah RasuHi'niin ashabma) anlatti. Onlar: Bi
zimle onlann arasma bir siire koy. Eger biz us tun gelirsek bizim ic;in 
§oyle §6yle, siz ustun gelirseniz size §oyle !i6yle olsun, dediler. Ebube
kir de elli senelik bir sure koydu. Bunda mu§rikler ustun gelemediler. 
Ebubekir (r.a .) durumu (elli senelik bir sure koydugunu) Hz. Pey
gamber·' (s.a.)e anlatt1 da efendimiz: Daha a§ag1 (daha az) koyamaz 

. rmydm? -oyle samyorum ki on sene demi§tir. Said ibn Cubeyr ise 
ayette gec;en ( ~J ) kelimesinin on' dan az olan saJilara ad ola:ak 
verildigini soyler- buyurdu. Daha sonra Rumlar galib geldiler. l§te 
Allah Teala'nm <<Elif, Lam, Mim. Rumlar yenildiler. Yakm bir yerde .. . 
Onlar bu yenilgilerinden sonra galib geleceklerdir. Birkac; Jll ic;inde .. . 
Eninde sonunda buyruk Allah'mdlr. 0 gun mu'minler .de sevinecekler. 
Allah'm y8.1rd1m1 ile ... 0, diledigine yard1m eder ve Aziz'dir Rahim'dir.>> 

, buyrugunun kasdettigi husus budur. Tirmizi ve Nesei de hadisi bu !ie-
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kilde Hiiseyn ibn Hureys kanahyla ... Siifyan ibn Said es-Sevri'den ri
vayet etmi§lerdir. Tirmizi der ki: Hadis hasendir, garibdir. Sadece Siif
yan kanahyla Habib (veya Hubeyb)den rivayetle bilmekteyiz. Aynca 
hadisi ibn Ebu Hatim de Muhammed ibn ishak es-Sagani'den, o ise 
Muaviye ibn Amr'dan rivayet etmi§tir. ibn Cerir de hadisi Muhammed 
ibn Miisenna kanahyla . .. Ebu ishak el-Fezari'den rivayetle zikretmi§
tir. Bu hadiste Siifyan der ki: Bana ula§tlgma gore onlar (iran'hlar) 
Bedir giinu maglub olmu§lardi. 

Siileyman ibn Mihran el-A'me§'in Miislim'den, onun Mesruk'dan 
onun da Abdullah ibn Mes'ud'dan rivayetinde o, §oyle demi§tir: Be§ 
(alamet) vard1r ki bunlar gec;mi§tir: Duman, azabm (mii§riklere) ya
PI§masl (veya Bedir giinii oliilerinin iist iiste yigllmasl)' kuvvetle ya
kalamp maglup olmalan -ki bu da Bedir giinii olmw~tur-, aym ya
nlmasi ve Rumlarm (iran'hlara) yenilmesi. Haberi Buhari ve Miislim 
tahric etmi§lerdir. 

ibn Cerir der ki: Bize ibn Veki'nin ... Abdullah ibn Mes'ud'dan ri
vayetinde o, §oyle anlatnn§: iran'hlar Rumlara galib idiler. Mii§rik
ler iran'hlarm Rumlara galib gelmesini; musliimanlar ise Rumlann 
iranh'lara galib gelmesini istiyorlardi. <;unkii Rumlar kitab ehli 
olup kendilerinin dinlerine daha yakmd1lar. «Elif, Lam, Mim. Rumlar 
yenildiler. Yakm bir yerde ... Onlar bu yenilgilerinden sonra galib gele-
ceklerdir. Birkac; y1l ic;inde .. . >> ayeti nazil c!dugunda (mii§rikler): Ey 
Ebubel\ir, senin arkada§m: Rumlar birkac; Yil ic;inde iran'hlan yene
cekler, _diyor, dediler. Hz. Ebubekir: Dogru soylemi§tir, dedi. Onlar: Var 
nnsm, seninle bahse tutu§ahm? dediler. Yedi y1l ic;inde olmak iizere 
dort devesine bahse girdiler. Yedi sene gec;ti ve bir §ey olmad1 (Rum
lar galib gelemediler). Mii§rikler buna sevinirken miisliimanlara ag1r 
geldi. Bu, Hz. Peygamber (s.a.) e anlatlldl da: Sizde birkac; Yil ifadesi 
ne anlama gelir? diye sordu. Onlar: Ondan az olan saYilara denilir, de
diler. Allah Rasulii: Git, bahsi art1r ve siireyi de iki sene uzat, buyurdu. 
iki sene gec;memi§ti ki athlar gelip Rumlann iran'hlara galib geldigi 
haberini verdiler. inananlar buna sevindiler ve <<Allah va'dinden asla 
caymaz.>> k1snnna gelinceye kadar «Elif, Lam, Mim. Rumlar yenildi
ler .. ,ll ayetleri nazil oldu. 

ibn Ebu Hatim'in Ali ibn Hiiseyn kanahyla ... Bera (ibn Azib)den 
rivayetine gore; o, §6yle anratlyor: «Elif, Lam, Mim. Rumlar yenildi
ler. Yakm bir yerde ... Onlar bu yenilgilerinden sonra galib gelecekler
dir.» ayetleri nazil oldugunda mii§rikler Hz. Ebubekir'e : Arkada§Imn 
ne soyledigini gormiiyor musun? 0, Rumlarm iran'hlan yenecegm1 
samyor, dediler. Hz. Ebubekir: Arkada§Im dogru soylemi§, dedi. Onlar: 
Seninle bahse girelim mi? dediler. (Bahse tutu§tular da Hz. Ebubekir) 
aralarmda bir sure koydu. Rumlar iran'hlara galib gelmezden once 
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sure bitti. Bu haber, Hz. Peygamber (s.a.)e ula§tlgmda uztildu ve bun
dan ho§lanmadi da Ebubekir'e: Seni buna sevkeden nedir? diye sordu . 

• Ebubekir: Allah ve RusUlunu dogrulamak uzere ... dedi. Allah Rasulu: 
Git onlara, bahsi buytit ve birkac; Yil daha sure koy, buyurdu. Ebube
kir onlara gelip: .Ne dersiniz, tekrar bahse girelim mi? ~uphesiz tek
rar bahse donmek daha guzeldir, dedi. Onlar onun bu istegine olumlu 
cevab verdiler. Arada konan sure gec;memi§ti ki Rumlar iran'hlan 
yendiler, atlanm Medain'de bagladllar, Rumiyye (~ehrini) bina ettiler. 
Hz: Ebubekir haberi Hz. Peygamber (s.a.)e getirdi ve: Bu (Bahiste ka
zandigim) gayr-i me§ru' bir kazanc;tlr, dedi. Allah Rasulti. de: 0 halde 
onu tasadduk et, buyurdu. 

Ebu isa et-Tirmizi der ki: Bize Muhammed ibn ismail'in ... Niyar 
ibn Mukram el-Eslemi'den rivayetine gore o, §oyle anlatnn§: uElif, Lam, 
Mim. Rumlar yenildiler. Yakm bir yerde... Onlar bu yenilgilerinden 
sonra galib geleceklerdir. Birkac; Yil ic;inde.>> ayetleri nazil oldugunda 
iran'hlar Rumlara galib idiler. Muslti.manlar Rumlann onlan yenmele
rini arzu ediyorlardl. <;unku kendileri de onlar da kitab ehli idi
ler. <,0 gun mu'minler de sevinecekler. Allah'm yard1nn ile ... 0, dile
digine yard1m eder ve Aziz'dir, Rahim'dir.>> ayeti bunun hakkmdad1r. 
Kurey§ ise iran'hlarm galib gelmesini istiyordu. <;unku onlar ve iran'
lllar kitab ehli olmad1klan gibi yeniden diriltilmeye de inannnyorlard1. 
Allah Teala bu ayeti indirdigi zaman Ebubekir c;1k1p Mekke'nin muh
telif yerlerinde yuksek sesle: ((Elif, Lam, Mim. Rumlar yenildiler. Yakm 
bir yerde ... Onlar bu yenilgilerinden sonra galib geleceklerdir. Birkac; 
y1l ic;inde . . _,> ayetlerini okudu. Kurey§'ten baz1 kimseler Ebubekir'e: Bu 
bizimle senin arandad1r. Arkada§m Rumlarm birkac; Yil ic;inde iran'h
lan yenecegini samyor. Bunun uzerine bahse tutu§maya var m1sm? de
diler. Ebubekir: Evet, tutu§ahm, dedi. Bu bahse girmenin haram kllm
masmdan onceydi. Ebubekir ve mu§rikler bahse tutu§up bahse konu 
§eyleri kar§lllkh olarak (bir yed-i emine) b1raktllar. Ve Ebubekir'e: Bu 
birkac; y11l kac; sene yapahm; (birkac; y1l ta'biri bizim aram1zda) iic; Yil
dan dokuz y1la kadard1r. Bizimle aranda orta bir mikdar soyle de onda 
karar kllallm, dediler. Aralarmda altl y1lhk bir sure tesbit ettiler. Altl 
y1l gec;tigi halde Rumlar galib gelemediler. Mu§rikler bahsi kazandllar. 
Yedinci sene girince Rumlar iran'hlara galib geldiler. Muslumanlar · 
altl sene sure koymasmdan dolay1 Ebubekir'i aYipladilar. Ebubekir: 
(Alti sene koymu§tum) <;iinku Allah TeiUa: ((Birkac; y1l ic;inde ... >> bu
yurmu§tu, dedi. l§te o zaman birc;ok ki§i mtisluman oldu. Tirmizi, ha
disi bu ifadelerle zikrettikten sonra §oyle der: Bu hasen, sahih bir ha
distir. Sadece Abdurrahman ibn Ebu Zinad kanalmdan rivayetiyle bi
liyoruz. Hadisin bir benzeri miirsel olarak ikrime, ~a'bi, Mucahid, Ka
tade, Suddi, Zuhri ve ba§kalan tarafmdan rivayet edildigi gibi tabiin'-
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den bir cemaattan da rivayet edilmi§tir. ifadeleri itibanyla bundan 
daha garibi imam Stineyd ibn Davud'un tefsirinde rivayet etmi§ ol
dugu §U hadistir: Haccac'm ... ikrime'den rivayetine gore; iran'da bir 
kadm varmi§. Hep kahramanlar ve krallar dogururmu§. Kisra, onu ~a
gmp: Ben RU.mlara (Rumlarm tizerine) bir ordu gondermek istiyorum. 
Bu ordunun tizerine senin ogullarmdan birisini kumandan yapacag1m. 
Bana hangisini kumandan yapacag1m konusunda bir fikir ver, dedi. 
Kadm: ~u oglum tilkiden daha zeki, §ahin ve dogandan daha temkinli-

·dir. ~u oglum Ferhan m1zraklardan daha delicidir. ~u oglum ~ehriraz 
ise ti~ oglumun en c;ok hilim sahibi olamd1r. Onlardan diledigini ku
mandan yap, dedi. Kisra: Halim olamm kumandan yapt1m, deyip §eh
riraz'I ordunun ba§ma kumandan olarak ge~irdi. ~ehriraz iran ordusuy
la Rumlarm tizerine ytirtidti, onlara galib gelip c;ogunu oldtirdti, §ehir
lerini tahrib etti, zeytin agac;lanm kesti. Ebu Bekr ibn Abdullah der ki: 
Bu hadisi Ata el-Horasani'ye rivayet ettim de: §am tilkelerini gorme
din mi? diye sordu. Ben: Haytr, dedim. §ayet oralan gorecek olursan 
mutlaka harab edilrni§ §ehirleri ve kesilmi§ zeytin aga~lanm gorecek
sin, dedi. Bundan sonra ~am'a gittim ve bunlan gordtim. Ata el-Hora
sani der ki: Bana Yahya ibn Ya'mur'un rivayetine gore Kayser Rum 
ordusu ile Katame denilen bir adam1, Kisra da ~ehriraz'1 gondermi§ti. 
Ezruat ve Busra'da kar§Ila§tllar. Oras1 §am'm size en yakm olan yeri
dir. Rumlarla kar§lla§tlklarmda iran'lllar galib geldile:-. Kurey§ kafirle
ri buna sevinirken mtisltimanlar tiztildtiler. ikrime der ki: Mti§rikler Hz. 
Peygamber (s.a.)in ashab1 ile kar§Ila§tllar ve: Siz kitab ehlisiniz. Hl
ristiyanlar da kitab ehlidir. Biz ise timmlleriz. Bizim iran'll karde§leri
miz sizin kitab ehli karde§lerinize tisttin geldiler. ~ayet siz de bizimle 
sava§acak olursan~z §Uphesiz biz size galib gelecegiz, dediler. Bunun 
tizerine Allah Teala: «Elif, Lam, Mim. Rumlar yenildiler. Yakm bir yer-
de ... Onlar bu yenilgilerinden sonra galib geleceklerdir. Birka~ ytl ic;in-
de ... Eninde soriunda buyruk Allah'md1r. 0 gun mti'minler de sevine-
ce~ler. Allah'm yard1rn1 ile ... 0, diledigine yard1m eder ve Aziz'dir, Ra
him'dir.» . ayetlerini indirdi. Ebubekir es-S1ddik, kafirlere kar§l c;1k1p: 
Karde§lerinizin bizim karde§lerimize galib gelmesine mi sevindiniz? Hi~ 
sevinmeyin. Allah'a yemin ederim ki §Uphesiz Allah, Rumlan iran'lllara 
galib getirecektir. Bize bunu peygamberimiz (s.a.) haber verdi, dedi. 
Ubeyy ibn Halef, Hz. Ebubekir'in kar§Isma dikilip: Ey Ebu Fudayl, ya
lan soyledin, dedi. Ebubekir de ona: Ey Allah'm dti§mam, sen daha c;ok 
yalanc1sm, dedi. Ubeyy ibn Halef: Benden on gene; deve, senden de on 
gene; deve haydi bahse girelim. ti'c; seneye kadar eger Rumlar iran'lllan 
yenerse ben kaybedecegim, iran'lllar iisttin gelirse sen kaybedeceksin, 

'dedi. Sonra Ebubekir Hz. Peygamber (s.a.)e gelip bunu haber verdi. Al
lah Rasulti : Bu, senin soyledigin gibi degildir. (Bizim dilimizdeki) bir-
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ka~ ytl, ii~ ila dokuz sene aras1d1r. Bahse konu olan §eyleri artlr, siireyi 
de uzat, buyurdu. Ebubekir ~1k1p Ubeyy'e rastlad1. Ubeyy: Herhalde 
pi§man olmu§sundur, dedi. Ebubekir: Haytr dedi, gel bahsi artlrahm ve 
siireyi uzatahm. Dokuz seneye kadar olmak iizere yiiz gen<; deve ben
den yiiz gen~ deve senden . bahse girelim, dedi. Ubeyy de: Pekiyi kabul, 
dedi. Bu siireden once Rumlar iran'hlan yendiler ve miisliimanlar mii§
riklere (bahiste) iistiin geldiler. 

ikrime der ki: iran'hlar Rumlan yendigi zaman §ehriraz'm kar
de§i: olan Ferhan oturup i~Ymeye ba§ladi ve arkada§larma: Kendimi Kis
ra'nm tahtl iizerinde oturuyormU§ gibi gordiim, dedi. Bu konu§ma Kis
ra'ya ula§tlgmda §ehriraz'a : Sana bu mektubum geldigi zaman Fer
han'm kellesini bana gander, diye yazd1. §ehriraz da ona: Ey kral, sen 
hi~Y bir zaman Ferhan gibisini bulamayacaksm. 0 · bir~Yok dii~!::~n oldiir
mii§tiir ve dii§manlar i~Yinde bir iinii vard1r. Boyle yapma, diye yazdi. 
Kisra §ehriraz'a: ~iiphesiz ki iran halk1 i~inde ona halef olacaklar var
dir. Onun ba§Im bana gondermekte acele et, diye yazd1. §ehriraz'm 
tekrar (karde§inin affma dair) miiracaatma kar§I Kisra ofkelenip bu 
sefer ona cevab vermedi ve iran ordusuna: Ben §ehriraz'1 sizin kuman
danhgmizdan azlettim ve Ferhan'1 iizerinize kumandan nasbettim diye 
bir haberci gonderdi. Haberciye ince, kii~Yiik bir kag1t verip : Ferhan 
kralhg1 devrahp karde§i ona boyun egdiginde ona §U sayfayt ver, dedi. 
§ehriraz mektubu okuyunca ba§iistiine deyip tahtmdan indi ve Ferhan 
tahta oturdu. Haberci kag1d1 kendisine verdi. Ferhan: Bana §ehriraz'1 
getirin, deyip boynu vurulmak iizere onu one siirdii. §ehriraz: Vasiyye
timi yazmcaya kadar acele etmeyip miisaade eder misin? dedi. Ferhan'
m; evet cevab1 iizerine (mektuplanmn i~inde bulundugu)· ~uvah ge
tirtti, sayfalan (Kisra'mn ve kendisinin mektuplanm) Ferhan'a verip: 
Bunlarm hepsi senin hakkmda Kisra'ya miiracaatlanmd1r. Sen ise bir 
tek mektupla beni oldiirmek istedin, dedi. Ferhan ~ralhg1 karde§i §eh
riraz'a geri verdi ve §ehriraz Rum krah Kayser'e §U mektubu yazdl: 
Sana ihtiyac1m var. Bu ihtiyik1m1 ne haberciler, ne de kag1tlar ta§Ir. 
Seninle bulu§ahm. Benimle elli Rumla beraber bulu§acaksm. Ben de 
sana elli iran'h i~inde gelecegim. Kayser, be§ yiiz bin Rum askeri i~Yin
de geldi, yollara oncii casuslar gonderdi. Bunun kendisi i~in bir .tuzak 
olacagmdan korkuyordu. Casuslan gelip de §ehriraz'm yanmda sadece 
elli ki§i oldugu haberini getirince rahatladL ikisi i~in kurulan atlas bir 
9adlrda bir araya geldiler. ikisinde de sadece birer bi~Yak vard1. Arala
nnda anla§mak iizere bir terciiman ~Yagirdilar. §ehriraz §6yle konu§tu: 
Senin §ehirlerini hile ve kahramanhg1rmzla harab eden ben ve karde
§imdir. Kisra bizi ~Yekemedi ve karde§imi oldiirmemi istedi, ben ise bun
dan ka~Ymd1m. Sonra karde§ime beni oldiirmesini emretti. Biz de ikimiz 
birden onun emr~nden s1ynhp ~Yiktlk . Biz seninle birlik olup onunla sa-

R{U 

val 
rin 
hr 
lar 
Hu 
ma 

ler 

ler 
SUl 

dlr 
nir 
so~ 

ye< 
dl. 
nii 
g6J 
dH 
ad1 
ibl 
ka1 
olr. 
loz 
mr 
da 
tiil 
fal 
ad: 
bir 
ta1 
tiy 
lee 
doj 
pll 
raJ 

tar 
ka: 
i~Yil 

paJ 
yal 
ett 



Rtlm, 1-7) HAD!SLERLE KUR' AN -I KERlM TEFSlRt 6331 

va§acag1z. Kayser: isabet etmi§siniz, dedi. · Sonra onlardan birisi dige
rine: ~iiphesiz ki soz iki ki§i arasmdad1r. iki ki§iyi ge~tigi zaman yaJI
hr degil mi? dedi. Digeri buna evet cevabm1 verdi. Hemen birlikte bi~ak
lanyla terciimam oldiirdiiler. Allah Teala K1sra'Y1 helak buyurdti. Haber 
Hudeybiye giinii Allah Rasulii (s.a.)ne ula§tl ve onunla beraber miislii
manlar da buna sevindiler. 

Bu hadisin ifadeleri ve tiimii garibdir. Bu ayet-i kerime'nin kelime
Ieri iizerinde konu§ahm: 

Allah Teaia: «Elif, Lam, Mim. Rumlar yenildiler.» buyurur. Sure
lerin ba§Iarmdaki huruf-1 mukattaa hakkmda bilgi daha 9nce Bakara 
suresi ba§mda ge~mi§ti. Rumlar, Ays ibn ishak ibn ibrahim soyundan
dlr. Bunlar israilogullanmn amcaogulland1r. Onlara Asfar ogullan de
nirdi ve Yunanhlarm dini iizereydiler. Yunanhlar ise Yates ibn Nuh'un 
soyundan olup Tiirklerin amcaogulland1r. Onlar el-Miitehayyira denilen 
yedi seyyare Jildizma tapm1rlar, Kuzey kutbuna dogru namaz kllarlar
dl. Dima§k'I ve tapmagm1 in§a edenler bunlard1r. Tapmakta ·kuzey yo
niine dogru mihra~lar vard1. Rumlar Hz. isa'nm peygamber olarak 
gonderilmesinin yakla§Ik 300. senesine kadar H1ristiyan dini iizerey
diler. Onlardan Cezire. ile beraber ~am'da hiikiimran olaniara Kayser 
adl verilirdi. Bizans krallarmdan H1ristiyanllga ilk giren Kostantin 
ibn Kastos ( ~ ) ve onun annesi Meryem el-Heylaniyye e§-~ed
kaniyye idi. Bu-kadln Harran'llyd1. Meryem, oglundan once h1ristiyan 
olmu§ ve oglunu kendi dinine davet etmi§ti. Kostantin daha once fi
Iozoftu. Annesine uydu .. Bunu gizlice yapt1g1 da soyienir. Onun zaina
mnda h1ristiyanlar bir araya gelip Abdullah ibn Aryus ile miinazara
da bulunduiar, son derece dagm1k ve saJIIamayacak ihtilaflara dii§
tiiler. ~u kadar var ki onlardan ii~ yiiz on sekiz papaz bir gorii§te itti
fak ettiler, Kostantin i~in bir akide vazettiler. Biiyiik emanet diye 
adlandirdiklan akide budur. Asimda bu bir emanet degil, al~ak 

bir hiyanettir. Onun i~in ·kanuniar da vaz'ettiler. Bununia ahkam ki
taplarrm kasdetmektedirler ki helai klima, haram klima ve ba~ka ih
tiya~ duyduklanm bunlara dercetmi§lerdir. Mesih (a.s.)in dinini boy
Ieee degi§tirdiler, ilavelerde bulundular ve onu eksilttiler. Doguya 
dogru namaz k1ld1lar. Cumartesi yerine pazan kabul ettiler. Ha~a ta
pmdi11=1-r, domuzu helal k1ldilar, kendileriniri uydurdugu birtak1m bay
ramlar edindiler. Ha~ yortusu, komiiniyon ayini, Hz. lsa'nm insanhk
tan ilahhga inkllab1 giinii olarak kl:ltlanan bayram ve daha ba§ka Pas
kalya bayraffil, Hz. isa'mn Kudiis'e girdigi gun gibi bayramlar bunlar 
i~inde saJilabilir. ~ (Din adamlanm) derecelendirdiler ki en biiyiikleri 
papad1r. Sonra patrikler, sonra metropolitler, sonra papaziar, sonra di
yakoslar, sonra yard1mc1 papazlar gelir. Boylece ruhbanhk s1mf1 icad 
ettiler. Kral onlar i~iri kiliseler, tapmaklar in§a ettirdi, kendine nisbet 
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edilen §ehri kurdu ki bu §ehir Kostantiniyye §ehridir. Onun zamanmda 
on iki bin kilise in§a edilmi§tir. Yine onun zamanmda tic; mihraph 
oiarak Beyt ei.,J.,ahm in§a oiundu. Annesi de ei-Kumame'yi in§a ettirdi. 
Buniara Melikiyye ad1 verilir. Buniaria krallarmm dini uzere oianiar 
kasdedilir. 

Sonra Ya'kub ei-iskati'ye tabi oian Ya'kubiler, daha sonra da Nestu
ra'mn tabii oian Nesturiler ortaya <;lktl. Oniar birc;ok flrkaiara ayniml§
iardlr. Nitekim Allah Rasuiu (s.a.): ~tiphesiz oniar yetmi§ iki flrkaya 
boiunmti§ierdir buyurmu§tur ki, netice oiarak oniar Hmstiyanhk dini 
i.izere devam etmi§ierdir. Oniardan her ne zaman bir kayser heiak oisa 
ondan sonra bir ba§kas1 yerine gec;erdi. Nihayet sonuncuian Hiraki 
oimu§tur. Hiraki son derece ak1ih, krallarm en tedbirli ve dahi oiania
rmdan, en kahramaniarmdan ve gorti§ zaviyesi geni§ oianiarmdandl. 
Btiyuk bir ziyafet ve ihti§am ic;inde oniarm ba§ma krai oidu. i§te iran 
krah Kisra buna kar§I harekete gec;ip Irak, Horasan, Rey ve btittin 
acem i.iikeierini eie gec;irdi. Bu Kisra, Zu'i-Ektaf Sabur denilen Kisra'
dlr. Bunun memleketi Kayser'in memleketinden daha geni§ti. Evet 
Acemlerin riyaseti ondayd1 ama iran'hlarm ahmakhg1 da uzerindey
di. Mecusi oiup ate§e taparlard1. Daha once ge<;en ikrime'nin rivaye
tine gore bu Kisra, kumandanlanm ve ordusunu Kayser'e kar§l gon
dermi§ ve bunlar Kayser'le sava§ml§lardlr. Me§hur olan habere gore 
bizzat Kisra'mn kendisi Kayser'in Ulkesinde sava§mi§ ve onu maglub 
etmi§tir. Nihayet Kayser'in elinde Kostantiniyye §ehrinden ba§ka hi<; 
bir §ey kalmad1. Kisra Kayser'i burada uzun sure muhasara etti ve ni
hayet Kayser iyice bunaldl. Hmstiyanlar kendisine btiytik bir hurmet 
ve ta'zim gosteriyorlar, §ehrin (suriarmm) son derece saglam olmas1 
nedeniyie Kisra da i.ilkeyi fethedemiyor. Zira §ehrin yans1 kara tara
fmda, diger yans1 da deniz tarafmdayd1. i§te buradan, yani denizden 
onlara yiyecek ve takviye gelirdi. i§ uzaymca Kayser bir hile dii§tindti. 
Kisra'dan uzerinde anla§acaklan bir mal kar§1hg1 ulkesinden <;1kmak 
istedigini bildirdi. Kisra da buna kar§lhk diledigi §artlan belirleyecek
ti. Kisra bu §artlara icabet ederek ondan dunya krallanndan hie; kim
senin gti<; yetiremeyecegi bi.iytikltikte ve c;okiukta altm, mucevher, ku
ma§iar, cariyeler, hizmet<;iler ve daha bir<;ok §eyler istedi. Kayser bu
na boyun egmi§ gorundu ve Kisra'ya istedikierinin hepsinin yamnda 
mevcud oldugu zanmm verdi. Halbuki Kisra ve Kayser bir araya gel
seler istenilenin onda birini bile bulmaktan aciz kahrlardL Kayser 
Kisra'dan istediklerini, i.ilkesinin zahire, mahsui ve defineierinden eide 
etmek uzere ~am Ulkelerine ve Ulkesinin diger yerlerine gitmek i<;in 
musaade istedi. Kisra da onu serbest b1raktl. Kayser Kostantiniyye 
§ehrinden c;1kmaya karar verdiginde kendi dininden olan haikml top
laylp: ~i.iphesiz ben kararla§tirml§ oldugum bir i§ i<;in ordumdan se<;-
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tigim bir k1sm1 ile ~1k1yorum. Bir sene ge~meden §ayet size donersem 
ben yine krallmz1m. Eger donmeyecek olursam siz muhayyersiniz; di
lerseniz benim biatlm tizere devam edersiniz, dilerseniz bir ba§kasm1 
yerime ge~irirsiniz, dedi. Onlar da cevab verip; sag oldugun surece on 
sene bile kaybolsan sen yine krallm1zsm, dediler. Kayser orta btiytik
ltikte ve stivarilerden olu§an bir ordu ic;inde Kostantiniyye'den ~1ktl. 

Kisra, Kostantiniyye ~evresinde ~ad1rlanm kurup onun donti§tinu 
beklemeye ba§ladL Kisra beklerken Kayser stir'atli bir ytirtiyti§le iran'a 
ula§tl, erkekleri ve sava§~Ilan oldtirerek Medain'e vard1. Medain Kisra'
mn taht §ehriydi. Oradakileri de oldtirdti, btitun mahsullerini, mallanm 
ald1, kadmlanm ve haremini esir etti, Kisra'inn oglunun ba§Im bra§ 
ederek bir merkebe bindirdi ve kavminden atlllarla beraber onu son de
rece zelil ve hakir bir §ekilde Kisra'ya gonderdi. Kisra'ya: i§te bu, ben
den istedigindir, onu al, diye bir de mektup yazd1. Bu Kisra'ya ula§tl
gmda derecesini ancak Allah'm bilecegi §ekilde tiztildti, tilke (Kostan
tiniyye) ye ofkesi ve kini §iddetlendi, elindeki but tin imkanlan kullana
rak muhasaraYI §iddetlendirdi fakat zabtedemedi. Kostantiniyye'yi al
maktan aciz kalmca Kayser'in Kostantiniyye'ye ula§abilecegi tek yol 
olan Ceyhun vadisinde Kayser'in yolunu kesmek istedi. Kayser bunu 
anlaymca daha once hi~ kimsenin yapamad1g1 btiytik bir hileye ba§vur
du. Ordusunu ve yamndaki mahsulleri vadinin agzmda b1raktl. Ordu
sunun bir klsmmm hayvanlarma binerek yanlanna hayvan pislikleri ve 
saman almalanm emretti. Suyun yukan tarafmda yakla§lk bir gtinltik 
bir mesateye gitti. Sonra bu ytiklerin nehre atllmas1m emretti. Bu atl
lanlar Kisra'nm bulundugu yere varmca, 0 ve ordusu Rumlann 
oradan ge~tiklerini sand1lar, atlarma binerek aramaya koyuldu
lar. Bu arada vadiyi de bo§ b1raktllar. Kayser gelip yanmdaki
lere suya dalmalanm emretti. Suya dald1lar, stir'atle ge~tiler Kisra ve 
ordusunu arkada buakarak Kostantiniyye'ye girdiler. Hmstiyanlar i~in 
bu ger~ekten gortilecek bir gtindti. Kisra ve ordulan ise ne yapacakla
nm bilmez halde §a§km olarak kalakald1lar. Kayser'in tilkesini de ele ge
c;irememi§lerdi. Bunun yanmda Rumlar Ulkelerini tahrib etmi§, mah
sullerini almi§, ~ocuklanm ve kadmlanm esir etmi§lerdi. i§te bu, Rum
larm iran'lllara galebesindendir ve bunlar iran'lllarm Rumlan yenme
sinden dokuz sene sonra olmu§tur. 

ibn Abbas, ikrime ve ba§kalannm anlatt1gma gore Rumlarm galib 
geldigi iran-Rum sava§l Ezruad ve Busra arasmda meydana gelmi§tir. 
Buras1 ~am diyanmn Hicaz tarafmdaki ucudur. Mticahid der ki: Bu 
olay Cezire'de olmu§tur ki Rum tilkelerinin iran'a en yakm yeridir. En 
dogrusunu Allah bilir. 

Bundan sonra Rumlann iran'lllan yenmesi dokuz sene sonra ol
mu§tur. Arap dilinde ( ~ ) kelimesi, u~ ile dokuz arasmdaki say1-
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----------------------------------------------
lara verilen isimdir. Nitekim Tirmizi, ibn. Cerir ve ba§kalanmn rivayet 
etmi§ olduklan Abdullah ibn Abdurrahman el-Ciimahi kanahyla .. . ibn 
Abbas'tan gelen bir hadiste Allah Rasulii (s.a.) Hz. Ebubekir'e {(Elif, 
Lam, Mim. Rumlar yenfidiler. .. » ayeti ile ilgili olarak girdigi bahis hak
kmda §oyle buyurmu§tu: Ey Ebubekir ,ihtiyath olsaydm ya. Qiinkii 
ayetteki ( . ~ ) kelimesi, iic;le dokuz arasmdaki SaYllara verilen 
isimdir. TirmTzi badisin hasen oldugunu ve bu kanaldan rivayetinin 
garib oldugunu da ekler. ibn Cerir hadisi Abdullah ibn Amr'dan onun 
sozii olarak rivayet etmi§tir. 

{(Eninde sonunda; (bundan once de, bundan sonra da) buyruk Al
tah'mdir. 0 giin mii'minler de sevinecekler. Allah'm, (Kisra'mn ashab1 
olan mecusi iran'hlara kar§I ~am krah Kayser'in taraf1 olan Rumlara) 
yardlnn ile.» ibn Abbas, Sevri, Siiddi . ve ba§kalan gibi alimlerden bir
c;ogunun soyledigine gore Rumlann· iran'hlan yenmesi Bedir sava§I 
giinii olmu§tur. Tirmizi, ibn Cerir, ibn Ebu Hatim ve Bezzar'm A'me§ 
kanahyla .. . Ebu Said (el-Hudri)den rivayet ettikleri bir hadiste o, §OY
te demi§tir: Bedir giinii oldugunda Rumlar iran'hlara galib geldiler, 
inananlar buna c;ok sevindiler. Allah Teala da: <<0 giin mu'minler de 
sevineceklerdir. Allah'm yard1m1 ile ... 0, diledigine yard1m eder ve 
Aziz'dir, Rahim'dir.» ayetlerini indirdi. 

Digerleri ise Rumlarm iran'hlara galebesinin Hudeybiye Ylh oldu
gunu soylerler. ikrime, Ziihri, Katade ve ba§kalan boyle soylemi§tir. 
Bu sozii baz1lan §oyle ac;1khyor: Kayser ,Allah kendisini Kisra'ya mu
zaffer kllarsa Allah'a bir §iikiir olarak H1ms'dan ilya'ya kadar --ki bu
ras! Beyt el-Makdi~'tir-- yiiriiyecegini adamu~t1. Bu adagm1 yerine ge
tirdi. Beyt el-Makdis'e ula§tlgmda heniiz oradan c;1kmadan Allah Ra~ 
sulii (s.a.)niin ona Dihye ibn Halife ile gondermi§ oldugu mektubu 
ula§tl. Dihye mektubu Busra'nm biiyiigiine, Busra'mn biiyiigii de Kay
ser'e verdi. Mektup Kayser'e ula§tlgmda Hicaz araplanndan ~am'da 
bulunan birisini istedi. Gazze'de bulunan Kurey§ kafirlerinden bir top
luluk ic;inde Ebu Siifyan Sahr ibn Harb el-Emevi onun yamna geti
rildi. Huzur da diz c;oktiiler. Kayser: Peygamber oldugunu zanneden 
§U adama neseb yoniiyle en yakmm1z hanginizdir? diye sordu. Ebu 
Siifyan: Ben, diye cevab verdi. Kayser, Ebu Siifyan'm arkasma oturt
mu§ oldugu arkada§larma: ~imdi ben §U adamdan soracag1m; eger 
yalan soylerse onu yalanlaYlmz, dedi. Ebu Siifyan der ki: Allah'a yemin 
ederim ki benim yalamm1 ac;1ga vurmayacak olsalardi mutlaka yalan 
soylerdim. Hiraki ona Hz. Peygamberin nesebini, niteliklerini sordu. 
Sorduklan ic;inde §Oyle dedi: Haks1zhk yapar m1? Ben: HaYlr, dedim. 
~u kadar var ki biz bir siireden beri ondan aynYlZ- Bu siire ic;inde ne 
yapmakta oldugunu bilmeyiz, dedim. Ebu Siifyan bu sozii ile Hudeybiye 
giinii aralarmda on sene miiddetle harbetmeyeceklerine dair Allah Ra-
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sulii (s.a.) ile Kurey§ kafirleri arasmda yap1lan ban§I kasdediyor. Bu
nu Rumlarm iran'hlan Hudeybiye senesi yendigine delil getiriyorlar. 
Zira Kayser adag1m Hudeybiye'den sonra yerine getirmi§ti. En dogru
sunu Allah bilir. 

Birinci gorii§ sahipleri ise buna §6yle cevab veriyorlar: Hirakl'm 
iilkesi harab olmu§, dagllmi§tl. DolaYisiyla dii§iiniip ta§Imp iilkesinin 
diizeltilmesi gereken yerlerini diizeltmeksizin adagm1 yerine getirme 
imkam yoktu. Ancak zaferinden dort sene sonra adagm1 yerine getire
bilmi§tir. En dogrusunu Allah bilir. Vaziyet son derece kolay, a~1k ve 
basittir. ~u kadar var ki iran'hlar Rumlan yendigi zaman bu, inanan
lan iizmii§; Rumlar iran'hlara galib geldigi zamanda ise inananlar 
buna sevinmi§lerdir. <;iinkii Rumlar kitab ehliydi ve inananlara mecu
silerden daha yakmd1lar. Nitekim Allah Teala ba§ka bir ayet-i keri
me'de: ((Andolsun ki, insanlardan iman edenlere en §iddetli dii§man 
ola~ak Yahudileri ve Allah'a §irk ko§anlan bulacaksm. Andolsun ki, 
onlardan iman edenlere sevgice en yak1m da: Biz h1ristiyanlanz, diyen
leri bulacaksm. Bunun sebebi, onlarm i~inde ke§i§ler ve rahipler bu
lunmasmdan ve onlarm ger~ekten biiyiikliik taslamalarmdand1r. Pey
gambere indirileni i§ittiklerinde hakk1 tamd1klarmdan dolaYI gozleri 
ya§la dolup ta§ar da, derler ki: Rabb1m1z biz iman ettik, bizi de §ahid
lerle beraber yaz.» (Maide, 82, 83) buyururken burada da: ((0 giin mii'
minler de sevineceklerdir. Allah'm yard1nn ile. 0, diledigine yard1m eder 
ve Aziz'dir, Rahim'dir.» buyurmu§tur. ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu 
Ziir'a'nm ... Ala ibn Ziibeyr el-Kilabi'den, onun da babasmdan rivayeti
ne gore o, §6yle anlatmi§: Ben iran'hlarm Rllmlara galibiyyetini, sonra 
Rumlarm iran'hlan yendigini, sonra da miisliimanlann hem iran'hlan, 
hem de Rllmlan yendigini gordiim. Biitiin bunlar onbe§ sene i~inde mey
dana gelmi§tir. 

((Ve 0,» dii§manlanndan intikam almakta Aziz'dir, inan!ln kulla
rma kar§I ise ((Rahim'dir.>> 

((Ey Muhammed, sana haber vermi§ oldugumuz iran'hlara kar§I 
Rumlan muzaffer kilacagimiz haberi Allah'm ger~ek bir va'di, doniil
meyecek dogru bir haberidir. ~iiphesiz meydana gelecektir. Zira Allah'
m siinneti (kainattaki kanunu), sava§an iki gruptan hak iizere olana 
yard1m etmesi, giizel ak1beti onlara tahsis etmesidir. ((Ama insanlarm 
t;ogu (Allah'm adalet ol9iilerince cereyan eden muhkem fiilleri ve ya
ratlr!asmdaki hiikmiinii) bilmezler. Onlar diinya hayatmm yalmz go
riinen klsmm1 bilirler. Ahiretten ise onlar habersizdirler.>> insanlarm 
~ogunun sadece diinya, diinyamn kazan9lan, i§leri ve diinyada olanlar 
hakkmda bilgileri vard1r. DiinyaYl kazanma ve kazan9 yollarmda zek1, 
usta kimselerdir. Fakat onlar, kendilerine ahiret yurdunda fayda vere
cek §eylerden habersizdirler. Sanki anlaYI§SIZ, zihinsiz ve dii§iincesiz bir 
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kimse gibidirler. Hasan el-Basri der ki: Allah'a yemin ederim ki onlar
dan diinyas1 ile oyle bir ustallga ula§anlan vard1r ki dirhemi tlrnagi 
iizerinde §6yle bir c;evirir de sana ag1rllgm1 haber veriverir. Halbuki gu
zelce namaz k1lmasm1 bile beceremez. ibn Abbas «Onlar diinya haya
tmm yalmz gorunen k1sm1m bilirler. Ahiretten ise onlar habersizdirler.!) 
Ayetinde kafirlerin kasdedildigini sayler. Onlar din i§lerinde bilgisiz ol
duklan halde diinyanm imanm iyi bilirler. 

8 - Kendi nefisleri hakk1nda du~unmezler mi? Ki Allah 
gokleri, yeri ve ikisinin aras1nda bulunanlar1 ancak hak ile 
ve belirli bir sfrre ic;in yaratnn~t1r. Dogrusu insanlann c;ogu 
Rablar1na kavu~may1 inkar ederler. 

9- Onlar, yeryiiziinde dola~1p gezmezler mi ki, kendi
lerinden oncekilerin aklbetlerinin nasll oldugunu gorsun
ler. Onlar kendilerinden daha kuvvetliydiler. Toprag1 alt
ust etmi~ler ve onu kendilerinden daha c;ok imar etmi~lerdi. 
Peygamberleri onlara nice ac;lk deliller getirmi~ti. Demek 
Allah onlara zulmetmiyordu. Ama onlar kendilerine zul
mediyorlardL 

10 - Sonra da Allah'1n ayetlerini tekzib edip onlar1 ala
ya alarak kotiiliik edenlerin akibeti c;ok kotu oldu. 

Dii~iinmezler mi Hi~? 

Allah Teala varhgma, yaratmada yegane olduguna, kendisinden 
ba§ka ilah, O'nun di§mda Rab olmad1gma .delalet eden yaratlklan iize
rinde dii§iinmeyi tenbih ediyor. Buyurur ki: «Kendileri hakkmda dti-
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§Unmezler mi?» Burada ulvi ve suflisi ile alemler, ikisi arasmdaki ~,;e

§itli yaratlklar, muhtelif cinsler uzerinde dfi§U.nme kasdedilmektedir. 
Boylece onlar bunlarm bO§Una ve batll olarak degil de hak ile yaratll
mi§ oldugunu bileceklerdir. Aynca bunlar k1yamet gunfinden ibaret 
olan belirli bir sureye kadar surelendirilmi§lerdir. Bu sebepledir 
ki Allah Teala.: ccDogrusu insanlarm ~,;ogu Rablanna kavu§maYl inkar 
ederler.» buyurmu§tur. 

Sonra Allah Teala, el~,;ilerinin kendisinden getirmi§ olduklarmm 
dogruluguna i§aret buyurur. Onlan mucizelerle, apa~,;1k delillerle des
teklemi§ti. El<;ilerinin dogruluguna, onlan inkar edenlerin helak olun- . 
mas1 ve onlan dogrulayanlarm kurtulmas1 ile tenbihte bulunur ve §OY
le buyurur: c<Yeryuzunde (anlayi§lan, ak1llan, gorfi§leri ve ge<;mi§lerin 
haberlerini i§itmeleri ile) dola§Ip gezmezler mi? Ki, kendilerinden once 
ge~,;mi§ kimselerin ak1betlerinin nas1l oldugunu gorsunler. Onlar kendi
lerinden daha kuvvetli idiler.>> Ey kendilerine Muhammed'in (s.a.) pey
gamber olarak gonderildigi kimseler. ~uphesiz ge<;mi§ ummetler ve ne~ 
siller sizden daha gu~,;IU, sizden daha ~,;ok mal ve evlat sahibiydiler. Siz
lere, onlara verilenlerin onda biri bile verilmi§ degildir. Onlar dunya
da oyle bir yerle§tirilmi§lerdi ki, siz henuz ona ula§abilmi§ degilsiniz. 
Omurler boyu, as1rlarca dunyay1 imar etmi§ler umranda sizden daha 
ileri gitmi§ler, sizin kazancm1zdan daha fazla kazan~,; elde etmi§lerdi. 
Bunlarla beraber el~,;ileri kendilerine apa~,;1k delillerle gelip te kendile
ririe verilenlerle sevinip §lmardiklan zaman Allah Teala gunahlan yu
zund~n onlan yakalaJlp helak buyurmu§tur. Onlarm Allah'tan bir ko
ruyuculan olmarm§tlr. Ne mallan ne de ~,;ocuklan onlarla Allah'm bas
kim arasma girip engel olamami§, onlardan zerre ag1rhg1 olsun azab1 
engelleyememi§tir. Allah Teala onlann ba§ma getirmi§ oldugu azab ve 
cezasmda elbette onlara zulmetmi§ degildir. «Ama onlar ancak kendi
lerine zulmediyorlardl.» Kendilerine bu azabm gelmesi ancak kendile~ 
rinden olup Allah'm ayetlerini yalanlamalan, onlarla alay etmeleri yu
zundendir. Bu ancak onlann ad1 ge~,;en gunahlan ve amlan yalanlama-
lan sebebiyledir. Bu sebepledir ki Allah Teala burada: c<Nihayet Allah'
m ayetlerini tekzib edip onlan alaya alarak kotfiluk yapanlarm sonu 
pek kotu oldu.» bu:Yururken, ba§ka ayetlerde de §i:iyle buyurmaktad1r: 
ccBiz onlarm kalblerini ve gozlerini ~,;eviririz de - ona ilk defa iman et
medikleri gibi- azgmhklan i~,;inde kor ve §a§kln b1rakmz.» (En'am, 
110) . c<Fakat onlar yoldan sapmca Allah da onlann kalblerini saptlrmi§
tl. » (Saff, 5), <<Eger yfiz ~,;evirirlerse bilki, bir k1s1m gunahlan yuzfinde:o 
Allah onlan cezaland1rmak istiyor.» (Maide, 49) . 

Ayete yukarda ·verdigimiz anlam, ayetteki < <.>i_,....ll ) kelimesi-

Tefsir, C : XII ; F . 398 
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nin; kotiiliik yapanlar, anlamma gelen fiilin mef'ulii olarak mansub 
olmasma goredir. Anlamm §byle oldugu da soylenmi§tir: Nihayet Al
lah 'm ayetlerini tekzib edip onlan alaya alanlann sonu, ak1beti kotii 
olmu§tur. <;iinkii onlar Allah'm ayetlerini yalanlaml§ ve onlarla alay 
etmi§lerdir. Buna gore yukarda tiimlec;: oldugu soylenen kelime ba§taki 
( 0lS"" ) fiilinin haberi olarak mansubdur. Bu ag1klamaYl ibn Cerir; ibn 
Abbas ve Katade'den rivayetle zikretmektedir. Aynca ibn Ebu Hatim de 
bu ag1klamay1 ibn Abbas, Katade ve Dahhak ibn Miizahim'den rivayet 
etmi§tir. Bu anlam da ag1k olup en dogrusunu Allah bilir. 

11 - Allah ilkin yaratlr, sonra onu iade eder. En so
nunda hepiniz O'na donduruleceksiniz. 

12 - K1yametin kopacag1 gun suc;lular susacaklard1r. 

13 - Ortaklanndan da kendilerine hic;bir ~efaatc;1 ol
mayacaktlr. Onlar ortaklann1 da inkar edeceklerdir. 

14 - K1yametin kopacag1 gun; i~te o gun (inananlar 
ve inanmayanlar birbirinden) aynhrlar. 

15 - iman edjp salih amellerde bulunanlara gelince; 
onlar bir bahc;ede sevinc; ic;inde ag1rlan1rlar. 

16 - Ama kufredip de ayetlerimizi ve ahirete kavu~

mayi yalanlayanlara gelince; i~te onlar, azab ic;in hazlr 

bulundurulurlar. 
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ilk Yaratma ve Diriltme 

Allah Teala buyurur ki: uAllah ilkin yaratlr, sonra onu tekrar 
eder.)) Nasll ki yaratmaya ilk ba§lamaya giicii yetmektedir, aym §ekilde 
onu tekrar etmeye de kadirdir. «En sonunda (k1yamet giinii) hepiniz 
ona dondiiriileceksiniz)) de 0 her bir amel i§leyenin amelinin kar§Illgml 
verecektir. «Kiyametin kopacag1 giin sw;lular susacaklard1r.» ibn Ab
bas ayeti: K1yametin kopacag1 giin suc;lular iimitlerini keseceklerdir, 
§eklinde anlarken, Miicahid : Suc;lular riisvay olacaklard1r, §eklinde an
lami§tir. Bir rivayette ise Miicahid : Suc;lular mahzun olacaklard1r, de
mi§tir. «Ortaklarmdan da kendilerine §efaatc;llar olmayacaktlr.)) Allah'
m dl§mda tapmagelmekte olduklan ilahlar onlara §efaatta bulunmaya
cak, onlan inkar edecek ve kendilerine en muhtac; olduklan bir zaman
da ihanet edeceklerdir. «K1yametin kopacag1 giin; i§te o gun (inanan
lar ve inanmayanlar) birbirinden aynllrlar.)) Katade der ki: Allah'a ye
min ederim ki bu; kendisinden sonra bir daha bir araya gelmenin asla 
miimkiin olmayacag1 bir aynllktlr. Yani birisi illiyyun cennetlerine 
yiikselip digeri Esfel-i Safilin'e alc;altildigi zaman bu, aralarmdaki be
raberligin sonu olacaktlr. Bu sebepledir ki Allah Teala: «Iman edip sa
lih amellerde bulunanlara gelince; onlar ag1rlanacaklan bir cennette 
bulunurlar)) buyurmU§tUr. Miicahid ve Katade, ayetteki ( 0 J ~ ) 
kelimesini: Nimetlendirilirler, nimete gark olunurlar, §eklinde anlarken 
Yahya ibn Ebu Kesir, burada §arkl i§itmenin kasdedildigini soylemi§
tir. Halbuki ayetteki bu kelime biitiin bunlardan daha geneldir. ( ... ) 

17 - Ak~ama girerken ve sabaha ererken hepiniz Al
lah'! tesbih edin. 

18 - Ve hamd O'nad1r. Goklerde de, yerde de, gunun 
sonunda da, 6gleye er diginiz vakitte de. 

19 - Oluden diriyi, diriden oluyu 0 ~akanr. Y eryuzunu 
olumunden sonra 0 canland1nr. i~te siz de boylece <;akan
lacaksiniz. 
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Allah Teala mukaddes zatma tesbihte bulunup Allah'm kudretinin 
kemaline ve saltanatmm biiyiikltigiine delalet eden bu birbirini ta'kib 
eden vakitlerde Allah'1 tesbih etmelerini ve O'na hamdetmelerini kul
lanna ogiitliiyor. Bu vakitler, geceleyin karanhgm ba§ladl~ ve giindii
ziin aydmland1g1 sabah vaktidir. Sonra tesbihe uygun dii§ecek bir isti'
naf ciimlesi getirip §oyle buyurur: uGoklerde ve yerde hamd O'nadlr.>> 
GOklerde ve yerde yarattlklanndan dolaYI 0 hamdolunandir. «Giindii
ziin ardmdan ogle vaktine varmca da (Allah'1 tesbih edin.) >> Geceyi, 
§iddetli karanhg1 ve aydmhg1 yaratan Allah'm §am ne kadar yiicedir. 
Giindiizii geceden c;ekip c;1karan ve geceyi bir siikunet k1lan O'dur. 
Ba§ka ayet-i kerime'lerde de §oyle buyrulur: «Andolsun onu ac;1ga «;1-
kardigmda giindiize. Onu ortiip biiriindiigiinde geceye.>> (~ems, 3, 4), 
uAndolsun, biiriiyiip orttiigii zaman geceye, ac;Ild1g1 zaman giindiize.», 
(Leyl, 1, 2), «Andolsun ku§luk vaktine, ve siikuna erdiginde geceye .. . » 

(Duha, 1, 2). Bu konuda ayetler c;oktur. imam Ahmed der ki: Bize Ha
san'm .. . Muaz ibn Enes el-Ciiheni'den, onun da Allah RasU.lii (s.a.)nden 
rivayetine gore §Oyle buyurmu§tur: Allah Teala'nm Hz. ibrahim'i ni
c;in vefakar dostu olarak isimlendirdigini size haber vereyim mi? Zi.ra 
o sabah ve ak§amleyin: «Ak§ama girerken ve sabaha ererken Allah'! 
tesbih ederim. Goklerde ve yerde hamd O'nad1r. Giindiiziin ardmdan 
ogle vaktine varmca da hamd O'na mahsustur.>> derdi. Taberani der ki: 
Bize Muttalib ibn ~uayb el-Ezdi'nin. .. Abdullah ibn Abbas'tan onun 
da Allah Rasulii (s.a .)nden rivayetine gore §oyle buyurmu§: Her kim 
sabaha erdiginde «Ak§ama girerken ve sabaha ererken Allah'1 tesbih 
ederim. Goklerde ve yerde hamd O'nad1r. Giindiiziin ardmdan ogle 
vaktine vannca da hamd O'na mahsustur.>> derse giindiiziin kac;1rm1§ 
oldugunu tela.fi etmi§ olur. Kim de bunu ak§amladigmda soylerse ge
cesinde kac;1rm1§ oldugunu telafi etmi§ olur. Hadisin isnad1 ceyyid olup 
Ebu Davud Siinen'inde rivayet etmi§tir. 

uOliiden diriyi, diriden oliiyii 0 «;1kanr.>> Burada da Allah Teala'-
~ 

nm birbirine miitekabil §eyleri yaratmadaki kudretine i§aret edilmek-
tedir ve pe§pe§e gelen bu ayetlerin hepsi aym §ekildedir. Bu ayetlerde 
yaratlklan, kudretiniil kemaline delalet etsin diye Allah'm e§yaYI ve 
z1dlanm yaratmas1 zikredilmektedir. Bitkiyi taneden, taneyi bitkiden, 
yumurtaYI tavuktan, tavugu yumurtadan, insam nutfeden, nutfeyi in
sandan, mii'mini kafirden, kafiri de mii'minden «;1karmas1 bunlardan
dlr. 

uYeryiiziinii oliimiinden sonra 0 canlad1nr.>> ayeti Allah Teala'mn 
§U ayetleri gibidir: uOlii toprak onlar ic;in bir delildir. Biz onu dirilttik 
ve ondan taneler «;1kard1k. i§te ondan yemektedirler. Ve ondan hurma
dan, iiziimlerden bahc;eler var ettik. Orada pmarlar f1§k1rttlk.>> (Ya
Sin, 33, 34), «Yeryiiziinii kupkuru olarak goriirsiin. Ama Biz ona su in-
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dirdigimiz zaman harekete gec;er, kabanr ve her c;e§it guzel bitkiden 
c;ift c;ift yeti§tirir. Bunun sebebi §Udur: Allah gerc;egin ta kendisidir. 
Dogrusu oliileri 0 diriltir ve 0, her §eye Kadir'dir. ~iiphe goturmeyen 
k1yamet saati mutlaka gelecektir ve Allah kabirlerdekileri diriltecek
tir.» (Haec, 5-7), «O'dur ki, rahmetinin onunden ruzgan mujdeci ola
rak gonderir. Nihayet bunlar ag1r yiiklu bulutlan yiiklendiginde Biz 
onu olu bir memlekete gonderir, su indirir ve onunla her tur mahsuller 
yeti§tiririz. i§te oliileri de boylece c;1kannz. Ta ki, iyice dii§iinup ibret 
alasmiZ.» (A'raf, 57). Bu sebepledir ki burada da: «i§te siz de boylece 
t;Ikanlacaksm1z.» buyurmu§tur. 
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20 - Sizi topraktan yaratm1~ olmas1 O'nun ayetlerin
dendir. Sonra siz, yay1lmakta olan bir be~er oldunuz. 

21 - Kendileriyle huzura kavu~man1z ivin size kendi 
nefislerinizden e~ler yaratlp aran1zda sevgi ve merhamet 
var etmesi de O'nun ayetlerindendir. Suphesiz ki bunlarda 
dii~iinen bir kavim iyin ayetler vardlr. 

Allah Teala buyurur ki: Babamz Adem'i topraktan yaratmi§ olmas1 
O'nun kudretinin kemaline ve azametine delalet eden ayetlerdendir. 
Sonra siz hemen yeryiiziine yaYJhp birer insan oldunuz. Ashmz once 
topraktan, sonra az bir sudand1r. Sonra §ekil kazamp bir kan p1htls1 
sonra bir c;ignem et, sonra insan §eklini alan bir kemik oldunuz. Sonra 
Allah Teala bu kemige et giydirdi, ona ruhu iifiirdii. Bir de bakml§Slll 
ki o i§iten, gorendir. Daha sonra insan annesinin karmndan guc;suz, za
yif ve kuc;uk olarak t;Ikffii§tlr. Omru uzad1kc;a kuvvetleri ve ha
reketleri tekamiil etmi§ ve nihayet iilkeler (§ehirler) ve kaleler in§a 
edecek, muhtelif iklimlerde seyahat edecek, denizlerde yolculuk edecek, 
yeryuzunun bolgelerinde dola§Ip kazanacak ve mallar toplayacak bir 
hale gelmi§tir. Onun dii§iinmesi, zekas1, c;are bulma gucu, gorii§ii, ilmi, 
diinya ve ahiret i§lerinde geni§c;e bir vukufu vard1r ve bunlar herkese 
gore degi§ir. Onlara bu gucu veren, onlan yuruten, onlan buyruk altma 
alan, c;e§itli kazanc; ve ya§am yollarmda onlan dola§tlran, ilimlerde, fi-
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kirde, giizellik ve ~irkinlikte, zenginlik ve fakirlikte, mutluluk ve mut
suzlukta onlan birbirinden iistiin ve degi§ik derecelerde yaratan Allah'
m §am ne kadar yiicedir. Allah Teala bu sebepledir ki: ccSizi topraktan 
yaratmi§ olmas1 O'nun ayetlerindendir. Sonra siz hemen (yeryiiziine) 
yay1hp birer insan oldunuz.» buyurmu§tur. 

imam Ahmed der ki: Bize Yahya ibn Said ve Gunder'in ... Ebu Mu
sa (el-E§'ari)den rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.) §oyle buyurmu§: 
~iiphesiz Allah Teala Adem'i yeryiiziiniin her tarafmdan almi§ oldugu 
bir avu~ (toprak) tan yaratmi§tlr. Ademogullan yeryiiziinden alman bu 
topraklar ol~i.isiinde di.inyaya gelirler. Onlardan beyazl, kirmiZlSl, si
yahl, bunlar aras1 bir renkte olam, pis ve temiz olam, uysal ve iiziin
tiilii olam, bunlar arasmda bir tabiata sahip olam (diinyadan almmi§ 
alan topraklann ol~iisiine gore) diinyaya gelirler. Hadisi Ebu Davud 
ve Tirmizi muhtelif kanallardan olmak iizere Avf el-A'rabi'den rivayet 
etmi§lerdir. Tirmizi hadisin hasen, sahih oldugunu sayler. 

ccKendileri ile huzura kavu§acagmiz (kendi cinsinizden) kendi ne
fislerinizden size e§ler (olacak di§ileri) yaratml§ olmas1 da O'nun ayet
lerindendir.» ayeti Allah Teala'mn: <<O'dur, sizi bir nefisten yaratan ve 
ondan da gonliiniin 1smacag1 e§ini var eden.» (A'rat, 189) ayeti gibidir 
ki burada Havva kasdedilmektedir. Allah Teala Hz. Havva'y1 Adem'in 
sol ve k1sa alan kaburga kemiginden yaratmi§tir. ~ayet Allah Teala 
Ademogullarmm hepsini erkekler, cinden veya hayvandan olmak i.izere 
kadmlanm da ba§ka bir cinsten yaratmi§ olsayd1, gerek onlar arasm
da ve gerekse e§ler arasmda birbirine 1smma meydana gelmezdi. Aksine 
e§ler birbirinden ba§ka cinslerden olmu§ olsayd1 aralarmda bir nefret 
meydana gelirdi. Ademogullarmm e§lerini kendi cinslerinden yaratmi§ 
olmas1, Ademogullan ile e§leri arasma sevgi ve rahmet koymas1 da Al
lah'm Ademogullarma alan rahmetinin i§aretidir. Bir erkek kad1m ya 
onu sevdigi i~in veya ana ac1d1gl ic;in tutar ki boylece onun o kadmdan 
~ocugu olur veya kadm harcamalarmda ana muhtac; durumdad1r veya 
aralarmda dostluk, sevgi ve birtak1m ba§ka baglar vard1r. <<~iiphesiz ki 
bunlarda dii§iinen bir kavim-i($in ayetler vardlr.)) 

-----iZAHI 

Allah Teala bir onceki ayette devamh kendisini tesbih etmeyi em
retmi§tir. Biitiin e§yay1 yaratmi§ olmasmdan dolaYI kendisine hamde
dilmesi gerektigini belirtip oldiirmeye ve diriltmeye gi.iciiniin yettigini 
a($1klad1ktan sonra, bunun a~1k hucceti ve goz ahc1 i§aretini zikrediyor. 
Bu i§aretlerin ba§mda da insanm topraktan yaratilmas1 hususu geli
yor. Bunu §oylece ortaya koyabiliriz: Canllllk basamagmdan en uzakta 
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olan n~snelerden birisi topraktlr. Toprak niteligi itibanyle de boyledir. 
Qlinkli' toprak kurudur, hayat ise rutubet ve ISiya dayahd1r. Rengi iti
ba.nyle de bu ger~ektir. Qlinkli toprak bulamk, ruh ise aydmhktlr. Fiili 
itibar)yle de boyledir. Qiinkli toprak ag1rd1r, hayat sahibi olan ruhlar 
ise hafiftir. Duru§u itibanyle de bu boyledir. Qlinkli toprak hareketten 
uzakt1r. Canll ise one, arkaya, yukanya, a§ag1ya, saga ve sola hareket 
eder. bzet olarak toprak, hayat1 kabule oteki cisimlerin hepsinden en 
uzak olan bir maddedir. Zira unsurlar hayatl kabule bile§iklerden daha 
uzakt1r. Qlinkli bile§ik, terkibi itibanyle hayvana daha yakm basamak
ta yer allr. Unsurlar i~erisinde canhya en uzak olam da topraktlr. Qlin
kii su unsurunda, annmi§hk, rutfrbet ve hareket vard1r. Bunlar ise ruh
larm tabiatmda olan ozelliklerdir. Ate§ unsuru ise canh tabiatma en 
yakm basamakta yer ahr. Zira ate§ unsuru, tabil 1s1 gibi olgun, topla
YICI ve aytnc1d1r. Unsurlardan sonra bile§ikler basamag1 yer aur. Bile
§ikler basamag1mn ilk ba§mda madenler gelir. Madenler imtiza~ kabul 
eder. Madenler basamagmm da en list k1smmda altm madeni yer ahr. 
Bu balnmdan altm, bitkiler basamagmm en alt k1smma yakm olan 
mertebede bulunur. Ve dolaylSlyla altm madeni toprakta yeti§ip te top
ragm ylizline ~1kmayan ve yiikselmeyen bitkiler mertebesinde bulunur. 
Sonra bitkiler basa:rpagi yer ahr. Bitkiler basamagmm en list mertebe
sinde ise bliylimeye elveri§li olan aga~lar basamag1 bulunur. Bu aga~
larm meyvesipden alman taneler aym §ekiiae aga~lann olu§masmi sag
lar. T1pkl tavuktan ~1kan yumurtadan tekrar tavugun <;1kmas1 gibi. Bu 
canhlar basamagma en yakm olan noktada bulunur ki bu basamak 
ak1c1 kam olmayan ve degerli, yararh yonli bulunmayan ha§ereler ba-
5amllgldir. Bup.larla bitkiler arasmda fark yoktur. Nihayet canllhk ba
samagi yer ahr kj, canhhk basamagmm en iist noktas1 insanm bulun
dugu mertebeye yakmd1r. Zira hayvanlar ve ozellikle atlar, ~alu~an ame
lelere, hamallara ve i§~ilere yakln bir mertebede bulunurlar. Sonra in
san basamag1 yer ahr ki insan basamagmm en list noktas1 Allah'a 
hamdeden ve tesbih eden melekler basamagma yakmd1r. 

Oyleyse ca:nllhk basamagma en uzak noktada yer alan bir madde
den (toprak) en list basamakta yer alan bir canh (insan) yanitan Al
lah mutlaka her tiirlii acizlikten ve bilgisizlikten mlinezzeh birisidir. 
Hayat nimetini lutfettigi i~in O'na hamdetmek gerekir. Kudretin zirve
si, iradenin en ge~erli olam onun olmahdir. Ve yeniden yaratma oldugu 
gibi tekrar dondlirme glicii de O'na aittir. 

Ayette iki latife bulunmaktad1r: Birincisi ( 1~ 1 ) edatld1r ki an-
SIZin kar§Ila§ma (mllfac;ee) anlamtm ifade eder. (Sbz gelimi bu edat 

ullamlarak) ~1ktlm ve birde baktlm ki arslan kap1 da duruyor, denir. 
Bu edatm kullamlmas1 Allah Teala'mn insanoglunu <<Ol» emriyle top
raktan yarattlgmm i~reti<;lir . Ve o da oluvermi§tir. Yoksa once maden, 
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sonra bitki, sonra canh, sonra insan §eklinde bir olu§um tarzm1 ta'!db 
etmemi§tir. Bu ise felsefi bir probleme i§arettir: ~oyle ki; Allah Teala 
ilk anda bir insan yaratmaktad1r ve onun canh, geli§en bir yaratlk ol
duguna dikkati c;ekmektedir. Yoksa oncelikle bir hayvan yaratlp sonra 
ona insan §ekli vermi§ olduguna i§aret ·degildir. ilk kasdolunan; ti.irle
rin yaratllmas1d1r. Sonra ilk irade ile birlikte ti.irlerden cinsleri mey
dana getirir. Allah Teala c;ok uzak olan bir neticeyi ve en son basamak
ta yer alan bir§eyi zikrettigimiz basamaklarm her birinden gec;irmek
sizin bir anda yaratmi§ oldugunu belirtmektedir. 

ikinci latife ise §Udur: ccSonra siz yay1lmakta olan bir be§er oldu
nuz» kavlindeki ccbe§er» ifadesi; idrak edici gi.ice i§arettir. <;i.inki.i be§er 
hareket ettiginden dolay1 be§er degildir. Bu konuda insan kendi di§m
daki canhlarla mi.i§terektir. Ayet-i kerimedeki c<yaYihrsmiz» kavli ise 
hareket ettirici guce i§arettir. Her iki i§aret de toprak bak1mmdan ga
ribtir. Toprak ir;in kesif ve kat1 oldugu ir;in idrak gi.ici.i; ag1r ve donuk 
bldugu ic;in de hareket gi.ici.i garib bir §eydir. Aynca «yaYihrsmiz» kavli 
acaibligin yalmzca insanm topraktan yaratllffil§ olmasma has bulun
madigma, kat1 ve donuk topraktan canlamp dag1lan hayvanlarm ya
ratllmasimn da ayn bir gariblik olduguna i§aret etmektedir. Bu garabet 
de insanm topraktan yarat1lm1§ olmas1 garabetinin i.izerine eklenmek
tedir. Bu ayette baZl mes'eleler vard1r: 

Birinci Mes'ele: Allah Teala Hz. Adem'i topraktan yaratmi§ ve bizi 
de Adem'den yaratmi§tlr. Oyleyse neden <csizi topraktan yaratan» bu
yuruyor? Biz buna iki vecihle cevab veririz: Birincisi; «Sizi yaratrm§ 
olan» kavlinden maksad; sizin ashmz1 yaratml§ olan, demektir. ikincisi 
ise; her insanm topraktan yaratllmi§ oldugunu soylememizdir. Adem'in 
topraktan yaratllmi§ oldugu ac;1ktlr. Bize gelince; biz nutfeden yaratil
dik. Nutfe ise kuvve bak1mmdan organm bir kismim te§kil eden gida
mn oztinden ibarettir. G1dalar; ya hayvanlann etinden, si.iti.inden ve 
yagmdan olU§Ur veya bitkiden meydana gelir. Hayvan da aym §ekilde 
g1das1m bitkiden ahr. Ancak bitki topraktan ye§erir. <;unki.i bugdaYin 
tanesi, meyvenin r;ekirdegi ancak toprakta agac; ve salk1m haline do
ni.i§tir. 0 bitkinin beslenilecek bir g1da maddesi haline doni.i§mesi ic;in 
topraga aynca sulu boli.imler eklenir. 

Allah Teala bir ba§ka ayette «Ve suQ.an bir be§er yarattlm» buyu
rurken diger bir ayet-i kerime'de ccDegersiz bir sudan» buyuruyor. Bu
rada ise topraktan yaratt1gm1 bildiriyor. Bu uc;i.i n'as1l te'lif edilebilir? 
Biz deriz ki: Birincinin cevab1 sualin kendisiyle zail olur. Birinciye go~ 
re cevab verilince, sual ortadan kalkar. <;tinkti be§erden maksad; Adem 
peygamberdir. ikinciye gore cevab verecek olursak biz deriz ki: Bura
da Allah Teala ilk as1l olan (toprag1) bahis mevzuu ederken orada ikin
ci as1l olan unsurlan bahis mevzuu etmektedir. <;iinki.i g1da haline do-
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nii§en toprak akl§kan bir madde halini ahr ki bu, meni (sperma)dir. 
Sonra meni toparlanarak Allah'm yaratmas1 sayesinde insa.n denilen 
mahluku olu§turur. Veya §6yle de diyebiliriz: insanm ac;1kc;a goriilen 
iki ash vard1r: Bu, su ve topraktlr. Toprak ancak bitki sayesinde iiriin 

' verebilir. insamn as1l g1da~1 olan bitki, su ve toprakta olU§Ur. Eger 
toprak ·esas unsur saythr ve su da; dag1lrm§ halde bulunan parc;alarm 
toplanmasm1 saglayan unsur olarak kabul edilirse mes'ele boyledir. :;>a
yet su, asll ·unsur saythp toprak ta; nem nedeniyle akl§kan halde bu
lunan parc;alarm toparlamp birle§mesini saglayan unsur olarak kabul 
edill.rse · mes'ele yine aym §ekildedir. Bir ki§i diyecek olursa ki: Allah 
Teala her§eyi bilendir, 0 bu iki unsurdan hangisinin as1l oldugunu bil
mektedir, tnes'ele bizim bak1rmrmzdan §iiphe gotiiriir. Bu da o da as1l 
olabilir, eger as1l toprak ise; nic;in ccsudan bir be§er» buyurmu§tur? Eger 
as1l su ise; nic;in ccsizi topraktan yaratmi§tlr» buyurmu§tur? l;)ayet her 
ikisi birden as1l ise; neden, ccsizi toprak ve sudan yaratmi§tlr» deme-

. mi§tir? Biz deriz ki: Bunda bir derinlik vard1r. :;>oyle ki; gerek topra
·gm, gerekse· suyun esas unsur olmas1 onlarm kendiliklerinden ta§Idlk
lan bir ozellikten :dolayt degildir. Ancak Allah Teala onlan bu ozel
liRlere sahip kllmaktad1r. <;iinkii Allah Teala'mn kudretine gore mes'
eleye · bakllacak olursa; once insam yaratlp sonra onu oldiiriip ondan 
toprak elde . etmesi, sonra toprag1 eritip ondan su elde etmesi miim
kiindiir. Ancak ilahi hikmet eksik olanm miikemmel olana vesile ol
masmi gerektirmi§, yoksa miikemmel olamn eksik olana vas1ta olma
sim uygun gormemi§tir. Bu sebeple oncelikle toprag1 ve suyu yarat
rm§ ve bu ikisini onlardan daha miikemmel olan hatta her varhktan 
daha miikemmel olan insanm yaratllmas1 ic;in iki: esash unsur kll
mi§tlr. Suyun ve topragm iki esas olmas1 kendiliklerinden bir mes'ele 
olmaytp yaratlcmm bazan toprag1 esas, bazan da suyu esas madde ola
rak belirtmesi; bunun Allah'm kendi irade ve ihtiyanyla oldugunu 
bildirmek ic;indir. Allah dilerse bunu, dilerse onu, dilerse de her ikisini 
birlikte esas k1labilir. 

Uc;iincii Mes'ele : Filozoflar dediler ki; insan toprak, su, hava ve 
ate§ten miite§ekkil olan dart unsurdan miirekkeptir. insandaki toprak 
onun sabit olmasmdan, su ise toprag1 tutmaya elveri§li bulunmasm
dan dolaytd1r. <;iinkii toprak c;abucak dag1hr. Hava ise havada duran 
§i§irilmi§ . bir tulum gibi miistakil olmasmdand1r. Eger bOyle olmasay
di; onun bag1ms1z ve direksiz durmas1 miimkiin olmazd1. Ate§ ise ol
gunla§tlncl ve bunlar arasmda birle§tirici bir ozellik ta§Imasmdan do
layidir. Oyleyse filozoflarm soyledigi bu soz dogru mudur, degil midir? 
Eger filozoflarm sozii dogruysa; neden Kur'anda yalmz toprak ve su 
zikredilmi§tir de, ba§ka ayetlerde ate§ veya hava zikredilmemi§tirf Biz 
deriz ki : Onlarm sozlerinde §eriat bak1mmdan eger bir bozukluk yok-
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sa, biz bunu tarti§ma konusu yapmay1z. Ancak tabii olarak boyledir, 
derlerse miistesna. Veya Allah; hikmeti geregi insamn bu §eylerden 
yarat1Imasm1 murad etmi§tir, derlerse biz bu konuda da onlarla tar
ti§maytz. Ayetlere gelince; biz deriz ki: Sizin bahis mevzuu ettiginiz hu
suslar ayetlere ters dii§mez. Qiinkii siz havayl bagimslz ve serbest ol
dugu ic;in, ate§i de olgunla§tmci niteliginden dolay1 suyun ve topragm 
kan§Irmndan sonra insam meydana getiren diger iki unsur olarak zik
rettiniz. As1l mevcud olan temel bu ikisidir, ba§kasi degil. Bu sebeple 
Allah Teala toprag1 ve suyu zikretmi§tir. Ote yandan unsurlar ic;erisin
de genellikle duyularla kavramlan toprak ve sudur. Bilhassa her insan 
ic;in bu iki unsur gozle ayan-beyan goriiliir. Bu sebeple Allah Teala du
yulara ac;1kc;a belli olan hususu zikre §ayan gormii§tiir. (Fahreddin Razi, 
Mefatih el-Gayb, XXV, 107-110). 
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22 - Gokleri ve yeri yaratmas1, clillerinizin ve renkle
rinizin birbirine uymamas1 da O'nun ayetlerindendir. ~up
hesiz ki bunda bilenler ic;in ayetler vardlr. 

23 - Geceleyin uyuman1z, giinduz de lutfundan nz1k 
aramanlZ O'nun ayetlerindendir. ~uphesiz ki bunlarda ku
lak veren bir kavim ic;in ayetler vardlr. 

Allah Teala bu ayetlerde buyurur ki: ((Gokleri ve yeri yaratmas1 
O'nun (yiice kudretine delalet eden) ayetlerindendir.n Gokyiiziinii bii
tiin yiikseklik ve gen~ligi, gok cisimlerini §effafhgi, sabit ve seyyareler 
halindeki yildizlarmm parlakhg1 ile; alc;akhg1, kesateti ve iizerindeki 
daglar, vadiler, denizler, c;oller, hayvanlar ve agac;larla yeryiiziinii 0 ya
ratrm§tlr. 

«Dillerinizin degi§ik olmas1 da O'nun ayetlerindendir.» Bm·ada dil
ler kasdedilmektedir. Baz1lan arap diliyle konu§maktadir. ~u tatarlarm 
ba§ka bir dili vard1r. ~unlar Giircii, §Unlar Rum, §Unlar Frenk, onlar 
Berber, onlar Tiirkrur, Habe§'li, Hind'li Acem, Saklabiler, Hazar'hlar, 
Ermeni'ler, Kiirdler ve ancak Allah'm bilecegi Ademogullarmm degi§ik 
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bir~ok dilleri vard1r. Buna ilaveten renkleri, derilerinin rengi de degi
§iktir. Biittin yerytizii halkmm, hatta Allah'm Adem'i yaratmasmdan 
k1yametin kopmasma kadar diinya ahallsinin tamammm iki gozii, iki 
ka§I, burnu, alm, agz1 ve iki yanag1 vard1r. Ama onlardan hi~ birisi bir 
digerine benzemez. Gizli veya ac;1k olsun sima veya §ekil veya soz ola
rak birini digerlerinden ay1ran mutlaka bir §ey vardrr. Di.i§iiniildiigii 
zaman bu farkhhk mutlaka ortaya ~1kacaktlr . Onlardan her birinin yii
zii bizatihi bir iisluba, bir §ekle sahiptir ki bir ba§kasma benzemez. ~a
yet bir cemaat (bir topluluk) giizellik veya ~irkinlik s1fatlarmdan birin
de tevafuk halinde olsa dahi onlardan her birerini digerinden aYlran 
bir ayncahk, farkhhk mutlaka vard1r. << ~iiphesiz ki bunda da bilenler 
i~in ayetler vard1r. >> 

<<Geceleyin uyumamz, giindiiz de lutfundan nz1k aramamz O'nun 
ayetlerindendir.n Gece ve giindiiz size uyuyabilme 6zelligi vermi§ olma
Sl onun ayetlerindendir. Uykuda rahat, hareketlerin siikuna ermesi, 
yorgunluklarm gitmesi nimetleri vard1r. Giindiiziin ise sebeplere sanl
ma, yolculuk yapma, yeryiiziinde yaYihP dola§ma gibi nimetler vermi§
tir. Bu, uykunun Zidd1d1r. <<~iiphesiz ki bunda da bilenler, (anlayanlar) 
ic;in ayetler vard1r.n Taberani der ki : Bize Haccac ibn imran es-Sedu
si'nin . .. Zeyd ibn Sabit (r.a.)den rivayetine gore o, §6yle demi§: Bana 
geceleyin bir uykusuzluk anz olmu§tU. Bunu Allah Rasfllii (s.a.)ne §i
kayet ettim de §6yle dememi emretti: Allah'1m, y1ldizlar battl, gozler 
sakinle§ti. Sen Hayy ve Kayyum olansm. ~Y Hayy, ey Kayyflm, gozii
mii uyut, gecemi sakinle§tir. Bunlan soyledim de uykusuzlugum gitti. 

24 - Size korku ve umit vermek i<;in ~im~egi goster
mesi, gokten su indirip oliimden sonra yeri onunla dirilt
mesi .de O 'nun ayetlerindendir. Dogrusu bunlarda akleden 
bir kavim i<;in ayetler vardrr. 

25 - Gogiin ve yerin, O'nun emri ile ayakta durmas1 
da yine O'nun ayetlerindendir. Sonra sizi bir <;ag1rmaya 
gorsiin, yerden hemen <;lk1verirsiniz. 
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Allah Teala buyurur ki: «Size korku ve iimit vermek ic;in §im§egi 
gostermesi de O'nun (azametine delalet eden) ayetlerindendir.» ~im
§ekten sonra meydana gelecek rahats1z edici yagmurlar ve helak edici yll
dmmlardan dolaYl bazan · ondan korkarsm1z. Bazan da ihtiyac; duyulan 
yagmurun kendisinden sonra gelmesi ic;in §im§egin c;akmasm1 umar, 
beklersiniz. Bu sebepledir ki: «Gokten su indirip onunla oliimiinden 
sonra, (hie; bir bitki veya ba§ka bir §ey olmamasmdan sonra) yeri dirilt
mesi de O'nun ayetlerindendir. >> buyurmaktadlr. Yeryiiziine su geldigi 
zaman: «harekete gec;er, kabanr ve her c;e§it bitkiden c;ift c;ift yeti§ti
rir.» (Haec, 5) . ~iiphesiz ki bunda oldiikten sonra dirilmeye ve klyame
tin kopmasma apac;1k bir delalet ve bir ibret vard1r. Bu sebepledir ki : 
«Bunlarda dii§iinen bir kavim ic;in ayetler vard1r.» buyurm~~~u.r. 

Allah Teala'nm: «Gogiin ve yerin O'nun einri ile ayakta durmas1 
da yine O'nun ayetlerindendir. >> kavli §U ayetleri gibidir: «Buyrugu ol
madlkc;a gogii dii§memesi ic;in 0 tutar. >> (Haec, 65) , «Muhakkak ki, zail 
olmasmlar diye gokleri ve yeri tutan Allah't1r.» (Fat1r, 41) . Orner ibn 
Hattab (r.a.) yeminde zorland1g1 zaman §byle dermi§ : HaYlr, gogiin ve 
yerin, emriyle ayakta durdugu Allah'a yemin ederim. Yani gokler ve 
yeryiizii O'nun emri ve buyrugu altma almas1yla ayakta durmaktad1r. 
Sonra k1yamet giinii geldiginde yer ba§ka bir yerle, gokler de ba§ka 
goklerle degi§tirilecek, oliiler kabirlerinden Allah Teala'nm emri ve on
Ian c;ag1rmas1 ile diriler olarak c;1kacaklard1r. Bu sebepledir ki : «Sonra 
sizi bir c;ag1rmaya gorsiin, hemen c;1k1verirsiniz .>> buyurmu§tur. Nitekim 
ba§ka ayetlerde de §byle buyrulur: «0 sizi c;ag1rd1g1 gun hamdederek 
davetine uyars1ruz ve c;ok az kalml§ oldugunuzu zannedersiniz.» (isra, 
52), «Dogrusu o bir tek c;1gllktlr. Ki, o zaman hepsi topragm yiiziine do
kiilecektir.>> (Naziat, 13, 14) , ccSadece bir tek c;1gllk olur ve bir de ba
karSllliZ ki onlar hepsi birden huzurumuza getirilmi§lerdir.>> (Ya-Sin, 
53) . 

26 - Goklerde ve yerde bulunanlar O'nundur. Hepsi · . 
O'na boyun eger. 

27 - ilkin yara.tlp sonra onu iade eden O'dur. Bu, 
O'nun ic;in pek kolayd1r. Goklerde ve yerde en yuce misal 
O'nundur. Ve 0 Aziz'dir, Hakim'dir. 
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Allah Tea.la bu ayetlerde ~oyle buyruyor: «Goklerde ve yerde olan
lar O'nundur. (O'nun mtilkii ve O'nun kulland1r.) Hepsi (isteyerek ve
ya . istemeyerek) O'na boyun eger.» Derrac kanahyla Ebu Heysem'den, 
onun da Ebu Said'den merfu' olarak rivayet ettigi bir hadiste ~oyle buy
rulur: Kur'an'da <<Kunut»un amld1g1 her harf (kelime) itaat anlami
nadir. 

«ilkin yaratlp sonra onu iade eden O'dur. Bu, O'nun i~in daha 
kolaydlr.>> ibn Abbas'tan rivayetle ibn Ebu Talha buraYI: Bu, O'na da
ha kolaydlr, §eklinde anlarm~tlr. Mucahid der ki: Ba§lamak O'na ko
laydir. Tekrarlamak ise ba§lamaktan daha kolaydlr. ikrime ve ba§kalan 
da boyle soylemi§tir. 

Buhari der ki: Bize Ebu Yeman'm ... Ebu Hureyre'den, onun da Hz. 
Peygamber (s.a.)den rivayetine gore: 

Allah Teala §byle buyurur: Beni yalanlamaya hakkl yokken Adem- ,. 
oglu beni yalanlad1. Bana sovmeye hakk1 yokken Ademoglu bana sovdu. 
Beni yalanlamas1 onun: Beni once yaratt1g1 gibi asla tekrar dirilteme
yecektir, demesidir. Halbuki Benim ir;in ilk yaratma tekrar yaratmak
tan daha basit degildir. Bana sovmesi ise; Allah ~ocuk edindi, deme
sidir. Halbuki Ben; dengi hi~bir§ey olmayan, dogurmayari ve dogurul
mayan, Ahad ve Samed olamm. Hadisi sadece Buhari tahric etmi§tir . . 
Aym §ekilde Abdurrezzak kanahyla . .. Ebu Hureyre'den hadisi rivayette 
Buhari tek kalmi§tlr. imam Ahmed ise hadisi Hasan ibn Mllsa kana
hyla . .. Ebu Hureyre'den, o da Hz. Peygamber (s.a.)den yukatdakine · 
benzer §ekilde veya aynen rivayet etmi§ ve bu :r,-ivayetinde tek .kalmi§
tlr. Ba§kalan ise §Oyle diyor : Once yaratmak ve sonra onu tekrar etmek 
Allah'm kudretine nisbetle e~ittir. ibn Abbas'tan rivayetle Avfi: Butfin 
bunlar O'na kolayd1r, demi§tir. Rebi' ibn HU.§eym de boyle soylemi~tir. 
ibn Cerir de bu gorfi§e meyletmi§ ve buna bir r;ok §ahidler de getir
mi§tir. ( ... ) 

«Goklerde ve yerde en ustfin s1fatlar O'nundur.>> ibn Abbas'tan ri
ayetle Ali ibn Ebu Talha, bu ayetin Allah Teala'mn: «O'nun benzeri 

hl~ bir §ey yoktur.>> (~lira, 11) ayeti gibi oldugunu sayler. Katade der 
ki· ~, •nun misali §Udur: O'ndan ba§ka ilah ve O'nun d1~mda Rab yok-
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tur. ibn Cerir de boyle soylemi§tir. Mufessirlerden birisi bu ayet-i keri
me'yi zikrederken ma'rifet ehlinden birine ait §U §iiri soyluyor: 

ccSu birikintisi safhg1 uzere sakin oldugunda, 
Meltem ruzgarlarmm onu hareket ettirmesinden 

uzakla§tmldigmda; 
Onda gogu §iiphesiz (berrak, apa<;Ik) olarak gorursun. 
Aym §ekilde gune§ ve ylld1zlar da gorunur. 
i§te tecelli erbabmm kalbleri boyledir; 
Onlann safhgmda Yuce Allah gortilur.n 

ccVe 0 (ustun gelinemeyen, kar§I konulamayan) Aziz'dir. (Her §e
ye ustiin gelmi§, Kudret ve saltanatlyla her~eyi buyrugu altma almi§
tlr. ~er'i ve kaderi olarak (takdiri ile) sozleri ve i§lerinde hikmet sahi
bi Hakim'dir. >> Kendisinden rivayet olunan tefs"irinde Malik'den, onun 
da Muhammed ibn Munkedir'den «En ustiin Slfatlar O'nundur. )) ayeti 
hakkmda rivayetine gore §Oyle demi§: Bu (O'nun s1fatl) Allah'tan ba§
ka ilah olmamas1d1r. 

28 - 0 , size kendi nefislerinizden bir misaJ verdi: Size 
verdigimiz nz1klarda, sag ellerinizin malik olduklanndan 
ortaklann1z olmas1n1 isterde onlarla, e~it olur ve birbiri
nizi saydig1n1z gibi bunlan da sayar misiniz? i~te Biz, ak
hni kullanacak bir kavim i<;in ayetleri boyle a<;Iklanz. 

29 - Hay1r, o zulmedenler bilgisizce kendi heveslerine 
uymu~lard1r. Allah'1n saptlrd1g1 kimseyi kim dogru yola , 
iletebilir? Onlann yardimcilan da yoktur. 
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Nefislerinizden Bir MisiU 

Bu, Allah Teala'mn, zat1 ile beraber bir ba§kasma tapman, O'na 
ortaklar ko§an mii§riklere vermi§ oldugu bir misaldir. Bunutlla bera
ber onlar, Allah'a ortak ko§tuklan putlarm ve e§lerin, Allah'm kullan 
ve O'nun miilkii oldugunu itiraf etmektedirler. Nitekim onlar telbiye
lerinde: Buyur Rabb1m1z, senin ortagm yok. Bir tek ortak var o da 
senindir. Sen, ona malik olursun fakat o, sana malik olamaz, derlerdi. 
Allah Teala da buyurur ki: «0, size kendinizden (mii§ahade edip an
layabileceginiz) bir ornek verdi: Size verdigimiz nz1klarda, emriniz al
tmda bulunan kolelerinizin de e§it olarak hak sahibi olmalanna razl 
olur musunuz? (Sizden birisi kOlesinin kendi malmda kendisiyle e§it ola
rak ortakhgma asla raz1 olmaz.) Birbirinizi sayd1gm1z gibi bunlan da 
sayar rmsm1z? (Mallan oniarm sizinle payla§masmdan korkar rmsi
mz?) >> Ebu Miclez der ki: ~iiphesiz ki senin kolen senin mallm seninle 
ortak olarak payla§maktan korkmaz. Zaten bu ona dii§mez de. i§te 
Allah Teala da boyledir, O'nun ortag1 yoktur. 

Ayetin anlarmm §Oyle ozetleyebiliriz: Elbette sizden birisi buna ra
Zl olmaz. 0 halde Allah'a O'nun yarat1klarmdan nas1l e§ler, denkler 
uyduruyorsunuz? Bu, Allah Teala'nm §U kavli gibidir: «Begenmedik
lerini Allah'a mal ederler.» (Nahl, 62) . Burada k1zlar kasdedilmektedir. 
Zira onlar Allah'm kullan olan meleklerin, di§iler oldugunu ileri sii
riiyor ve Allah'm k1zlan oldugunu soyliiyorlardl. «Onlardan birine bir 
k1z1 oldugu miijdelenirse yiizii simsiyah kesilir. Kendisine verilen kotii 
miijde yiiziinden halktan gizlenmeye c;ah§Ir. Utana utana tutsun mu, 
yoksa topraga m1 gomsiin?» (Nahl, 59) . Onlar k1z. c;ocuklanndan ho§
lanmiyorlar fakat meleklerin Allah'm k1zlan oldugunu soyleyerek ken
dileri ic;in raz1 olmad1klan bir §eyi Allah'a nisbet ediyorlardl. 
i§te bu kiifriin en agmd1r. Bu makamda da anlatlhyor ki : onlar, 
Allah'm yaratlklarmdan ve kullarmdan O'na ortaklar ko§uyorlar. 
Halbuki onlardan birisi kolesinin; malmda kendisiyle e~it olacak ve 
dilerse mahm onunla beraber payla§acak bir ortag1 olmasm1 hie; bir 
§ekilde kabule yana§mamaktadir. Allah Teala elbette bundan yiicedir, 
uzaktlr. Taberani der ki : Bize Mahmud ibn Ferec el-Isbahani'nin ... ibn 
Abbas'tan rivayetine gore o, §6yle demi§: Mii§rikler: Buyur ey Allah'
Imiz, buyur. Senin ortagm yok. Bir tek ortak var, o da senindir. Sen ona 
malik olursun fakat o, sana malik olamaz, diye telbiye getirirlerdi. Bu
nun iizerine Allah Teala: <<Size ve~digimiz nz1klarda, emriniz altmda bu
lunan kolelerinizin de e§it olarak ·hak sahibi . oltnalarma raz1 olur ve 
birbirinizi sayd1gm1z gibi bunlan da sayar m1s1h1z? ,> ayetini indirdi. 

Allah Teala bu misal. ile evleviyyetle zatl~m bundan uzak ve beri 
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olduguna tenbihten sonra §oyle buyurur: «i§te Biz ayetleri akhm kul
lanacak bir kavim i<;in boyle a<;Iklanz.» 

Daha sonra Allah Teala zatlmn di§mda herhangi bir §eye mii§rik
lerin sadece beyinsizlikleri ve bilgisizlikleri sebebiyle tapmdlklanm be
yanla §Oyle buyurur: «HaYir, o zulmeden (mii§rik) ler korii koriine, bil
gisizce kendi heveslerine uymu§lar, (Allah'a denk ko§tuklarma tapm
ffil§lar)dlr. Allah'm saptlrd1g1 kimseyi kim dogru yola iletebilir? (El
bette Allah'm, hakkmda sap1khk yazd1~ bir kimseyi hidayete eri§tire
cek kimse yoktur.) Onlarm yardimcila:n da yoktur.» Allah'm kudretin
den onlan kurtaracak kimse yoktur. Onlar bundan aynhp sapamaya
caklardlr da. Zira O'nun diledigi olur, dHemedigi ise olmaz. 

30- Qyle ise sen yiiziinii Hanif olarak dine, Allah'1n 
f1tratina <;evir ki 0, insanlarr bunun iizerine yaratmu~tir. 
Allah'1n yaratl!?Inda degi!?me yoktur. i!?te dosdogru din bu
dur. Ama insanlann <;ogu bilmezler. 

31 ~ Hepiniz O'na doniin, O'ndan korkun. N amaz k1hn 
ve mii!?riklerden olmay1n. 

32 - Onlar ki dinlerinde aynhga 'dii!?iiP f1rka f1rka ol
IDU!?lardir. Her ziimre kendi yan1nda olanla sevinir durur. 

Allah'm Fitrati 

Allah Teala burada §oyle buyuruyor: Sen yiiziinii dogrult, Allah'm 
senin i<;in me§n1' kild1g1 ve seni iletmi§ oldugu ibrahim'in dini, olan 
Hanif dini iizere devam et. Allah seni ona iletmf§ ve onu senin i<;in 
kemal derecesine yiikseltmi§tir. Bununla birlikte sen Allah'm yaratlk
lanm iizerine yaratrru§ oldugu f1trat-1 Selime'ye yapl§. ~iiphesiz Allah 
Teala yaratlklann zatm1 bilme, birleme ve O'ndan ba§ka ilah olmadi
gmi ikrar iizere yaratmi§tlr. Nitekim bu, daha once «Kendilerini nefis-
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lerine §ahid tutmu§, Ben sizin Rabbm1z degil miyim? demi§ti. Onlar da 
demi§lerdi ki: Evet biz buna §ahidiz.» (A'raf, 172) ayetinde ge<;mi§ti. 
Bir hadiste §Oyle buyrulur: l;)uphesiz Ben kullanm1 muvahhidler olarak 
yaratrm§Imdir. Sonra §eytanlar onlan dinlerinden saptlrrm§tlr. Hadis
lerde bize anlat1ld1gma gore Allah Teala yaratlklanm islam uzere ya
ratmi§; sonra yahudilik, hmstiyanllk veya mecusilik gibi bozuk dinler 
ortaya <;Ikmi§tir. 

«Allah'm yaratl§mda degi§me yoktur.>> Bazllan derler ki: Buranm · 
anlam1 §Udur: Allah'm yaratl§Im degi§tirmeyiniz ki insanlan Allah'm 
uzerinde yaratmi§ oldugu f1tratlanndan <_;evirmi§ olmayasamz. Buna 
gore ayet istek anlarmnda haberdir. Nitekim «Kim oraya girerse emin 
olur.>> (Al-i imran, 97) ayetinde oldugu gibi. Bu guzel ve Slhhatli bir . 
anlamd1r. Bir ba§kalan ise §Oyle diyorlar: Buras1 haberdir (bir istek ih
tiva etmez) ve anlam1 da §oyledir: Allah Teala butiin yaratlklanm dos
dogru · cibilliyyet uzerine yaratmada e§it tutmu§tur. Onlardan her do
gan bu f1trat uzerine dogar. Bu konuda insarilar arasmda farkhhk yok
tur. Bu sebepledir ki ibn Abbas, ibra:him Nehai, Said ibn Cubeyr, Mu
cahid, ikrime, Katade, Dahhak ve ibn Zeyd, <<A~la)l'm yaratl§mda de
gi§me yoktut.>> ayetini: Allah'ui dininde degi§me yoktur, §eklinde an
larm§lardlr. Buhari «Allah'm yaratl§mda degi§me yoktur.>> ayetini: Al
lah'm dininde degi§me yoktur. Evvelkilerin yaratlh§l evvelkilerin dini
dir. Din ve f1trat islam'dtr, §eklinde a<;Iklarm§tlr. Buhari der ki: Bize 
Abdan'm .. ~ Ebu Hureyre'den rivayetine gore Allah Rasulu (s.a.) §oyle 
buyurmu§: Dogan hi<; bir <_;ocuk yoktur ki f1trat uzere dogmasm. Ana 
babas1 onu yahudile§tirir veya hmstiyanla§tlnr veya mecuslle§tirir. Na
sil ki bir hayvan dogurdugunda organlan tamam olarak dogurur. Sen 
onlarda burun, kulak veya herhangi bir uzuv eksikligi hisseder misin? 
Sonra Allah Rasulu: «Oyle ise sen yuzunu muvahhid olarak dine, Al
lah'm f1tratma <_;evir ki, Allah insanlan bunun uzerine yaratmi§tlr. Al
lah'm yaratl§mda degi§me yo~tur. i§te dosdogru din budur.>> ayetini 
okumu§tur. Muslim, hadisi Abdullah ibn Vehb kanahyla ... Zuhri'den 
rivayet etmi§tir. Ayr1ca Buhari ve Muslim hadisi Abdurrezzak kanally
la ... Ebu Hureyre (r.a.)den, o da ·Hz. Peygamber (s.a.)den §eklinde· bir 
isnad ile tahric etmi§lerdir. Aym mealde sahabe'den bir cemaatten muh
telif hadiSler varid olmu§tur. Esved ibn Seri et-Temimi'den rivayet edi
len §U hadis bunlardandlr: 

imam Ahmed der ki: Bize ismail'in ... Esved ibn Seri'den rivayetin
de o, §oyle anlatlyor: Allah Rasulu (s.a .)ne geldim ve onunla beraber 
sava§tlm. Bir de binit ele ge<;irdim. 0 gun insanlar o kadar <;ok ki§i ol
durduler ki <_;ocuklan bile oldurdiiler. Bu Allah Rastllu (s.a.)ne ula§tl-

Tefsir, C : XII; F . 399 
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gmda: insan1ara ne o1uyor ki bugun o1umu geride birakmi§1arda soy1an
ru dogruyor1ar, buyurdu. Bir adam: Ey Allah'm el<;isi, bunlar mu§rik
lerin <;ocuklan degil mi? diye sordu da Efendimiz: Uyaruk olunuz; sizin 
hay1rhlanruz ancak mu§riklerin <;ocuk1andir, buyurdu. Sonra da: Zur
riyeti oldurmeyiniz, zurriyeti oldurmeyiniz deyip §Oyle devam ettiler: 
Dili ile ifade edebilecegi zamana kadar her insan fltrat uzere dogar. 
Sonra ana babas1 onu yahudile§tirir veya hmstiyanla§tmr. Hadisi Ne
sei siyer bahsinde Ziyad ibn Eyyub kanally1a ... Hasan el-Basri'den ri
vayet etmi§tir. imam Ahmed der ki: Bize Ha§im'in ... Cabir ibn Abdul
lah'tan rivayetine gore Allah Rasu1u (s.a .) §Oy1e buyurmu§: Her dogan 
f1trat uzere dogar. Bu, dili ile ifade edebilecegi zamana kadard1r. Dili 
ile ifacfe edebildigi zaman ise ya §Ukreden veya nankor olur. Yine imam 
Ahm~dder ki : Bize Affan'm ... ibn Abbas (r.a .)tan rivayetine gore Al
lah Rasulu (s.a.)ne mu§rik1erin <;ocuk1an soru1mu§tu. Onlan yarattlg1 
zamanda §Uphesiz Allah onlann ne1er i§leyecek1erini en iyi bilendir, bu
yurdu. Buhari ve Muslim hadisi Sahih'1erinde Ebu Bi§r Ca'fer ibn iyaz 
e1-Ye§kuri kanallyla ... ibn Abbas'tan merfu' olarak rivayetle tahric et-

• f • 
mi§lerdir. Yine_.rmam Ahmed'in Affan k.anayy}~ .' .. Ibn Abbas'tan riva-
yetine gore; o, §Oyle demi§tir: Ben bir zaman: ·Musluman1arm <;ocuk
lan miislumanlarla, mU§riklerin <;ocuk1an 'da mu§riklerle beraberdir, · 
demeye devam ettim. Nihayet filan, filandan bana rivayet etti ki Allah 
RasUlu (s.a.)ne onlann durumu sorulmu§ da: Onlarm ne yapagelmek
te olduklanru Allah en iyi bilendir, buyurmu§. Ben o adama kavu§tum 
da bana bu hadisi haber verdi ve ben de daha once soylemekte o1dugum 
sozumu bir daha soylemedim. imam Ahmed'in Yahya ibn Said kana
hyla .. . iyaz ibn Himar el-Muca§ii'den rivayetine gore Allah Rasulti 
(s.a.) bir gun hutbesiride §Oyle buyurmu§: ~uphesiz ki Rabb1m bana §U 
gunumde bana ogrettiklerinden sizin bilmediklerinizi size ogretmemi 
emretti : Kullanma vermi§, bah§etmi§ o1dugum her mal he1aldir. ~up
hesiz Ben kullanm1 butunuyle muvahhidler olarak yaratrm§1md1r. Son
ra §eytanlar gelerek onlan <;iinlerinden saptlrrm§; Benim onlara helal 
kild1g1m §ey1eri haram ki1mi§, kendisine bir bilgi verilmemi§ken Bana 
ortak ko§ma1anru on1ara emretmi§tir. Sonra Allah Tea1a yeryi.izu hal
kma bak1p kitab ehlinden o1an1ar di§mda arap ve arap o1mayan1ara of
ke1endi ve: Ben seni gonderdim ki seni deneyeyim ve on1an da senin1e 
deneyeyim. Sana oy1e bir kitab indirdim ki onu su y1kaYIP silemez. Sen 
onu uyurken ve uyarukken okrn-sun. Sonra Allah Tea1a bana Kurey§'i 
yakmam1 emretti. Ben: Rabb;m, o zaman ba§Iml ezer1er ve beni ekmek 
kmntlSl haline getirirler·. Buyurdu ki : Seni <;1kard1k1an gibi on1an <;1-
kar, on1ar1a sava§ ki, Biz seni on1arla sava§a haz1r1ayahm. On1ara in
fakda bu1un ki biz de sana infakda bu1unallm. On1arm uzerine bir ordu 
gander ki biz de onun be§ mislini gonderelim. Sana itaat eden1er1e bir-
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likte, sana kar§l gelenlerle sava§. Allah Rasulii . (s.a.) buyurdu ki: Cen- . 
net ehli iic;tiir: . Giic; kuvvet sahibi, adaletli, tasadduk eden, tevfika ula§
ffil§ ki§i. Her bir akrabasma ve miisliimanlara kar§l kalbi merhametli 
olan ki§i. iffetli, fakir ve tasaddukta bulunan ki§i. Cehennemlikler de 
be§tir: Giicii kuvveti olmayan ve size tabi olan, aile ve maida gozii ol
rnayan zaYif kimseler. Ne kadar ince olursa olsun kendisine bir ·limit 
goriindiigunde hemen ihanet eden hain. Sabah-ak§am ailen ve malm 
konusunda seni aldatmaya c;ah§an ki§i. Allah Rasulii cimriyi veya ya
lanciYl ve ahlaks1z1 da zikretti. Hadisi sadece Muslim tahric etmi§ olup 
rnuhtelif kanallardan olmak iizere Katade'den rivayet etmi§tir. 

«i§te dosdogru din budur.» ~eriata ve f1trat-1 selimeye yapi§mak 
dosdogru dindir. «Ama insanlarm c;ogu bilmezler.» insanlarm c;ogu bil
medigi ic;indir ki ondan yiiz c;eviriyorlar. Nitekim All~h Teala . ba§ka 
ayet-i kerimelerde de §6yle buyurur: «Sen ne kadar h1rs gostersen de 
yine insanlarm c;ogu inanmazlar.» (Yusuf, 103), «Eger sen yeryiiziinde 
bulunanlarm c;ogunluguna uyarsan, seni Allah'm yolundan saptlnr
lar .. . » (En'arn, 116) . 

«O'na yonelmi§ler olarak O'ndan korkun.» ibn Zeyd ve ibn Ciireyc 
ayetteki ( ~ , ) kelimesini : «O'na donenler olarak, §eklinde a<;Ik
larni§lardir. «Ondan korkun,» O'nu gozetin, en biiyiik itaat olan <cna
maz k1lm ve mii§riklerden olmaym» Allah'tan ba§kasma dua etmeyin, 
ibadeti sadece Allah'a tahsis eden muvahhidler olun. ibn Cerir der ki: 
Bize ibn Humeyd'in . .. Yezid ibn Ebu Meryem'den rivayetinde o, §6yle 
anlatmi§ : Hz. Orner (r.a.), Muaz ibn Cebel'e ugray1p: Bu iimmetin da
yanagi nedir? diye sormu§tu. Muaz §6yle cevablad1: Uc;tiir. Bunlar bu 
timmeti kurtanc1 olan lie; §eydir: Allah'm insanlan iizerinde yaratrni§ 
oldugu Allah'm f1trat1 olan ihlas, din olan narnaz, ismet olan itaat. Hz. 
Orner: Dogru soyledin, dedi. Yine ibn Cerir'in Ya'kub kanahyla ... Ebu 
K1Iabe'den rivayetine gore Hz. Orner Muaz'a : Bu i§in dayanag1 nedir? 
diye sorrnu§ . .. Ve ravi hadisi yukardakine benzer §ekilde nakletti. 

<cDinlerinde aynhga dli§lip f1rka f1rka olanlardan olrnaYln. Her fir
ka kendi yamnda olanla sevinir durur.11 Dinlerini parc;a parc;a eden; de
gi§tiren ve bir k1smma inamp bir k1sm1m inkar eden mli§rikler gibi ol
maYin. Baz1lan ayeti: Dinlerini arkalarma atlp terk ettiler, anlamma 
gelecek §ekilde okurnu§lardir. Bunlar ehl-i islam di§mdaki diger batll 
dih salikleri ile putlara tapanlar, mecusiler, hmstiyanlar ve yahudiler 
gibi olanlard1r. Nitekim Allah Teala: ccDinlerini parc;a parc;a edenler, 
boltik boltik olanlar yok mu; senin onlarla hie; bir alakan yoktur. Onla
rm i§i ancak Allah'a kalmi§tlr. Sonra 0, ne yaptlklanm kendilerine ha
ber verecektir.1l (En'am, 159) buyurur ki, bizden onceki dinlere salik 
olanlar, aralanndaki konularda muhtelif gorli§lere, batll dinlere ayril
ffil§lardir. Onlardan her bir f1rka kendisinin hak iizere oldugunu san-
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m1§tir. Bu iimp1et de aralarmdaki konularda mezheblere aynlrm§tlr. Bi
risi haric; hepsi sap1khktadlr. 0 miistesna olan birisi ise Allah'm Kitab'
ma; Rasulii (s.a.)niin Siinnet'ine, sahabe, tabiin, eski ve yeni zamanda 
miisliimanlann imamlannm iizerinde bulunduklan yola sanlan ehl-i 
siinnet ve'l-cemaat'tir. Nitekim Hakim'in Miistedrek'inde rivayet edil
digine gore, Allah Raslllii (s.a .)ne bu f1rkalar ic;indeki F1rka-1 Naciye 
sorulmu§ da: Benim ve ashab1mm durumunda olanlar, buyurmu§. 

----- i Z A H I -----

Din ve Fltrat 

insan f1tratmm derinlikler~nde vard1r din duygusu ... insan, f1t
ratmm derinliklerinde c;e§itli §ekillerde hisseder Allah'm varhg1m. 

Qogu kere de dogru ve saglam bir inane; sistemine baglanmaz. YI
~nlarca hurafelere ve efsanelere gomiiliir ... Zaman olur hakikat-1 ila
hiye sap1k §ekillerde tasavvur eder. Zaman olur ki hie; kabul etmez Tan
nmn varhgm1 ve koyu bir ilhada, ateizme saplamr . .. Bununla beraber, 
her zaman kendi f1tratmm derinliklerinde · pu kainatm bir yaratam ol
masi gerektigini kuvvetli bir duygu halinde duyar ... Evet giiglii kuv
vetli bir yaratam .. . 

Kainat biitiiniiyle aslmda Allah'a kulluk ic;in yaratllrm§tlr. Ve bu, 
kainatm her halinde goze c;arpar. Meseta ibadetin <<ilmi» bir izahm1 
§oylece zikredebiliriz: Kainatim1z Allah'm koydugu kanunlara boyun 
eger ki, biz bunlara kainat kanunlan adm1 veriyoruz. Hareket konu
sunda, ba§lang1glar ve sonlar mevzllunda hep bu kanunlarm seyrini 
ta'kib eder. Hie; birisini c;igneyemez. 

Atom yap1s1 itibanyla muayyen bir §ekilde ve muayyen bir s1raya 
gore, madde ve enerjiden meydana gelmektedir. Atomdaki hareket ve 
c;ekim diizeni tamamen belirli kanunlara baglld1r. Ve hie; bir atom bu 
belirtilen diizenin d1§ma 91kmak giiciine sahip degildir. Bugiinkii dii
zenin d1§mda ba§ka bir diizene gec;mek ve onu da denemek durumu 
mevzllu bahis olamaz. Allah'm koydugu diizeni degi§tirme imkam yok
tur onun ic;in. Ve bu diizen §ekliyle atom Allah'a kulluk vazifesini ye
rine getirmektedir. 

Kainatm yap1s1 da atoinlardan meydana gelmektedir veya bir ba§
ka deyimle belirli §ekilde dizilmi§ ve tanzim edilmi§ bulunan madde ve 
enerji Ylgmlarmdan (atomlardan) te§ekkiii etmektedir. Binaenaleyh 
atomdaki nizam ve kanunlar orada da caridir. Kainattaki cisimlr~r ara
smdaki c;ekme ve itme kanunlan, boyutlar, mesateler ve nisbetler .. . 
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Hepsi, hepsi aym kanunlara bagh ... Bu haliyle kainat1m1z daha ba§ka 
§ekilde olmak veya seyrine devam etmek kudretinde degildir. :Bu niza
mi degi§tirmek, bir k1s1m goz cisimlerini beriye getirip bir k1Sm1ri1 uzak
la§tlrmak, bir k1smim sac;mak veya toplamak onun kendi elinde degil
dir ... Ancak ve ancak Allah'm koydugu kanunlara uygun olarak sey
rine devam eder ve Allah'm yaratl§ nizam1mn dl§ma c;1kamaz. Ve kaina
timlz da bu §ekilde kulluk vazifesini yerine getirir Tannya kar§l. 

Yeryiizti yap1s1 itibanyla birtak1m elementlerden meydana gelmi§
tir. Ve bu elementlerin dizili§i, s1ralam§1 belirli bir kanuna ve dtizene 
gore olmaktad1r. Diinyam1zm ic;inde ta§1d1g1 elektromanyetik c;ekim 
gticti ,onun kainat1m1z ic;indeki yerini belirlemekte ve gtine§ sistemi 
ic;indeki seyir yolunu ve yoriingesini tesbit etmektedir... Yeryiiziintin 
hayata elveri§li olmas1, ~c;inde ve sathmda hayat imkamm saglayan un
surlan ihtiva etmesi, c;evresinin bir gaz tabakas1yla sanlml§ olmas1, di
ger gezegenlerden ve ozellikle gtine§ten gelen l§mlarla hayatm devaml
m mtimkiin hale getirmesi. .. Evet btitiin bunlara sahib ama, kendi ken
disini degi§tirme giicti yoktur. Bu imkanlardan herhangi birisini de
gi§tirip ba§ka §eyleri getirmesi miimkun degildir. Qiinkii onu Allah 
boyle yaratmi§ ve bu §ekilde kanunlara baglami§tlr ... Ve yeryiizii de 
bu haliyle durmadan donerek Allah'a kar§I ibadet gorevini ifa etmek
tedir. 

Yeryiiziindeki hayat muammas1. .. TeK canh olan hiicreden tutu
nuz da nebati ve hayvani ya§ama bic;imlerine kadar ... Muhtelif hayat tar
zl, §ekli ve tiic;imi. .. Hie; bir canh bu diizeni bozmak giiciine sahip degil. 
Ve belirli bir donemden ba§ka hayatiyetini devam ettirme giicii de 
yok ... Hie; bir §ekilde bu c;izilen kanun dairelerinin d1§ma f1rlamak gel
mez elinden ... . Ve canhlar da bu hayat tarzlanyla Allah'a kar§l ibadet 
vazifelerini yerine getirmektedirler. 

Bugtinkii ilim bize diyor ki; yeryiiziinde hayat degi§ime ugrami§
tlr. Stirekli bir tekamiil olmu§tur. Basitten mtikemmele dogru geli§mi§
tir. Fonksiyonu daha geli§mi§ ve organlan tekamiil etmi§, vas1ta vega
yeleri daha da komple bir hal almi§tlr. Eger bu soylenenler dogru ise bu 
geli§me de Allah'm varhklarla ilgili vaz'ettigi kanunlara uygun olarak 
cereyan etmi§tir. Ve her varhk kendi kaderince bu geli§meye uymu§tur. 
Binaenaleyh bu geli§me de, aslmda kainatm yaratanma kar§I yerine ge
tirmekte oldugu ibadet vazifesinin bir boliimtidtir. 

Bu da bir nevi Hak Teala'mn §U miibarek kavl-i §erif'inin ilmi yol
dan bir izah1d1r: 

Sonra duman halinde bulunan goge yoneldi, ona ve yeryiiztine; 
isteyerek veya istemeyerek buyruguma gelin, dedi. ikisi de: isteyerek 
geldik, ctediler.. . (Fussilet, 11) . 
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Sonra insamn devri geliyor ... Biitiin varhklar i~inde, insamn apay
n ve e§siz bir yeri vard1r ... Hi~ bir §ey ona benzemez bu e§sizlikte. Ve 
ondaki ozellikler hi~ bir canhda yoktur. Daha once de belirttigimiz gibi, 
insan, bir avu~ toprakla ilahi bir nefhadan ibarettir. Ve o, diger var
hklardan ayrild1g1 gibi onun ibadeti de diger varhklardan ayn olacak-, 
tlr. Ama sonu~ itibanyla aym noktada birle§mektedirler... itaaat an-' 
lamma gelen ibadet kainatm ortak ozelligidir ve bu noktada 
canl1 cans1z biitiin yaratlklar ortaktlr. Bu ozelligi itibanyla insan da 
kainat kanunlanmn hududu i~erisindedir ve bu noktay1 asla a§amaz. 

Fakat bu kanun insana iki noktada biiyiik ve e§siz bir ayncahk ver
mi§tir ki, bu ba§kahk diger hi~ bir varhkta. mevcud degildir: 

I - insan; ruhunu ihtiva eden ilahi nefhamn eseriyle kendisini 
ve ~evresinde bulunan §eyleri idrak edecek giice malik olmu§tur. 

II - Yine o, bu nefha sayesinde istedigi gibi hareket etme serbes
tisine sahiptir. 

Bu iki nokta yani idrak ve irade tamamen ilahi nefhadan almmi§
~lr. Fakat onlar da belirli bir hudud dahilinde c·ereyan ederler. Bu hu
dudu ~izen ise Allah Teala'd1r. Ve Allah bunu insanm yeryiiziindeki ha
lifelik vazifesine uygun olarak tahdid etmi§tir. <;iink:U kullanm diledigi 
gibi yaratan O'dur §iiphesiz. i§te bu iki ozellik nedeniyle insamn bii
tiin hareketleri, diger canhlann ve varhklarmkinden aynhr. <;iinkii 
insamn hareketleri §Uurlu ve iradelidir. Gayesini ve hedefini kendisi 
ta'yin eder. insan yaptlg1 hareketlerde tamamen serbesttir. Ve insan 
ibadeti itibanyla diger canhlarmkinden aynhr. 

insanm ibadeti, §Uurlu ve kendi iradesiyledir. Biitiin varhklarda 
boyle bir husus soz konusu degildir. (Bu arada birtak1m ibadet -itaat 
anlammda- ler de vard1r. insan bu noktada §Uurlu ve kendi iradesiy
le serbest degildir. Mesela oliim, ya§amak, s1hhat ve hastahk, hazmetme 
ve teneffiis etme gibi konularda kendi iradesinde hiir degildir. Bir ba
kima bunlar refleks halindedir. Bu noktada insan tlpkl diger varhklar 
gibidir. Allah'm vaz'ettigi kanunlar ~er~evesinde doniip dola§Ir. Fakat 
bunun di§mda onun .birtak1m hiir iradesini kulland1g1 ve §UU.rlu ola· 
rak davram§Im ayarlad1g1 noktalar vard1r. Binaenaleyh bunlarm dl
§mdaki kulluk vazlfeler1ni y~rine getirirken hiir iradesi ve §Uuruyla ha
reket eder.) 

Atom §Uursuz ve iradesiz olarak Allah'a kar§I ibadet vazifesini koy
dugu kanunlara itaat ederek yerine getirmektedir... Kainat ve i~inde · 
bulunan varhklar yeryiizii ve diger cisimler de aym §ekilde vazifelerini 
ifa ediyorlarsa da insan bu tiir ibadetin yam s1ra farkh iki imkana s§.~ 
hiptir. · 
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Ve bu iki yoldan diledigini se~me hiirriyeti verilmi§tir ona: 
«Biz ona iki yolu da gosterdi}.u (Beled, 10), ((~iiphesiz ona yol gos
terdik. Buna kimi §iikreder, kimi de nankorliik ... >> (insan, 3), ((Ki§iye 
ve onu §ekillendirene. Sonra da ona iyilik ve kotiiliik kabiliyeti verene 
andolsun ki, kendini antan saadete ermi§tir. Kendini fenahklara go
men kimse de ziyana ugrami§tlr ... H (~ems, 6-10). Binaenaleyh Allah'a 
§Uurlu ve idrak sahibi olarak ibadet eden yegane varhk kainat i~inde 
insand1r. Yine hidayet yolundan aynhp sap1khga dald1g1 zaman da kai
nat i~inde Allah'm buyruguna uymayan ve isyan eden tek varhk insan
dir ... 

insan isyan ettigi, Allah'a ba§kaldird1g1 zaman da sadece Allah'm 
buyruklarma isyan eder, hidayet ve hakikat yolundan ka~ar, t'e!Pizlik 
ve yiicelik istemez. Ama Allah tarafmdan kendisi i~in konulmu§ olan 
kanunlara ters hareket edip onlara kar§I gelmek kudreti yoktur.~Zira 
bu kanunlar ~er~evesinde onun miistakil oldugu nokta hidayet ve dala
let yolunu se~me hiirriyetine sahip olacak kapasitede yaratllmi§ olma
Sidrt. 

Fakat o, her iki halde d~ (isvan ve itaat) Allah'm varhgm1 idrak 
eder: ((Rabbm insanoglunun sulbiinden soyunu devam ettirmi§, onlara: 
Ben sizin Rabbm1z . degil miyim? demi§ ve buna kendilerini §ahid tut
mu§tu. Onlar da: Evet §ahidiz, demi§lerdir .. . >> (A'raf, 172) Allah'm var
hgmi idrak konusunda kainatm gizli bir yolu vard1r. Allah'a inanmak, 
O'nunla ili§ki kurmak ve O'ndan yard1m dilemek hususunda f1tratm 
bilinmez bir dili vard1r. Biz burada bu gizli ve bilinmez yol
dan soz edecek degiliz. Qiihkii bu noktada ne soylesek bo§tur. 
Bu bilinmezi izaha lisam kati gelmez. Kendisi gizli oldugu i~in ma
hiyetini izaha kalki§mak anlams1zd1r. Bu kainatta bulunan hayreten
giz ve miithi§ §eylerin hepsi de bilinmez bir sir olarak durmaktadir kar
§Irmzda. Biz, sadece insan fltratlm uyaran ve Allah'a dondiiren kavra
na'Qilir mahiyetteki bazl vasitalardan soz etmekteyiz. 

Daha once de soyledigimiz gibi, nas1l ki ~ocuk dogar dogmaz yapi
smda konu§ma kabiliyeti varsa ve bu bir di§ amille uyanlmaya ve ge
li§tirilmeye muhta~ ise ... Aym §ekilde yaratamn varhg1 ile ilgili vas1ta 
ve aletler insamn temel yap1smda vard1r, ancak di§ amiller onu uyar
mah ve harekete ge~irerek geli§tirmelidir. Veya en azmdan insamn di
ger hareketlerine renk veren irade ve §UUr verebilmelidir. 

insan ~evresini saran kainatm yap1s1 kar§Ismda bir acizlik hisse
der ... Bu acizlik daha dogu§tan ba§lamaktadir ... Ve son nefesine kadar 
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da surer gider. Dogumla olum arasmdaki yolda her ne kadar zaman 
zaman degi§ik §ekillere burunur ve ner ya§ta muhtelif hallere girer ise 
de, hi~ bir zaman ortadan kalkmaz. Bu. degi§iklik genellikle ruhi ve be-
den! geli§meyle alakahd1r. ' · 

<;ocuk dogar dogmaz ya§amak konusunda son derece acizdir. <;ev
resindekilerin yard1m1 olmasa ya§amasi mumkun degildir. Ancak ~ev
resinde bulunan kimseler onu emzirmeli, korumah ve gece gunduz de
meyip bakmahdlrlar. <;ocuk buyur ve onunla birlikte acizliginin sevi
yesi ve sahas1 da buytir ve geni§ler. Bu esnada ortaya ~1kan acizlik ha
raket ile ilgili degildir. <;unkii hareket edecek gu~tedir . Yiyecek konu
sunda da aciz degildir, ~tinku §imdi diledigi gibi yiyebilme imkamna sa
hiptir. Gucu yettigi n:isbette ~evresindeki §eylere uzanabilecek ve hare- . 
ket ettirebilecek gu~te oldugundan bu konuda acizligi soz konusu degil
dir ... Ama §imdi ortaya ~1kan acizlik bir ba§ka seviyedendir. Bu esnada 
kendisi i~in istedigi §eyleri diledigi gibi elde etm~ kabiliyetinden yok
sundur. <;evresinde gordiigii §U §eylere, cans1zlara, canhlara, bitkilere, 
hayvanlara hakim olmaktan acizdir. KU§lar gibi havada kanat gerip 
u~maktan acizdir. Giine§i, aYl ve Yildizlan kucaklaYIP eliyle tutup in
celemekten acizdir ... Goge uzanamamaktad1r §imdi. 

Bu ~aglarda ya§Imn ilk merhalelerinde oldugu gibi acizligi dogru
dan dogruya his ve duygu alanmda degildir. Zaman zaman hissi, Za
man zaman Il,la'nevi veya baz1 hallerde herri hissi, hem de ma'nevidir ... 
Ve yava§ yava§ biiytir. Biiyur ama acizlig'i de birlikte buyur. Neticede 
acizligi daha da kuvvetlenir. Ve gittik~e daha biiytik alanlarda acizli
gini hisseder. ·Tahakkuk ettirmek istedigi her §eyi tahakkuk ettiremez. 
Bilmek istedigi her §eyi bilemez. Hakim · olmak istedigi her §eye hakim 
olamaYlnca da acizligini farkeder. Bir~ok §eye sahip olabilir, bir~ok 

§eyler ogrenebilir, bir~ok §eyleri eii altl.na alabilir ama bunlar yetmez 
ki. Ve onun §Uurunda yer eden acizlik duygusunu yok etmez ki. 0, her 
§eyi tahakkuk ettirmek ister. Her §eyi bilmek ve her §eyi elinin altma 
almak ister. Kar§Ismda aciz kal~ilg1 §eylerin en biiyiigii sonsuzluk ozle
midir. Ve henuz meydana gelmemi§ olan gelecekle ilgili gaybi bilgiler
dir ... Aslmda bu sonsuzluk ozlemi ile gelecegi bilme arzusu Hz. Adem'i 
cennetten ~1karm1§ ve bu duyguyla §eytana maglU.b olmu§ ve aldan
Illl§tl: «Rabb1mzm sizi bu aga~tan men'etmesi, melek olmamz1 veya 
burada temelli kalmamzl onlemek i~in.» (A'raf, 20) «Dedi ki: Ey Adem, 
sana sonsuzluk agacm1 ve porsumeyen rilii.lku gostereyim mi?» 

Ger~ekten de insanoglu kainatta bir~ok mucizeler ger~ekle§tirmi§
tir. Atom bombas1m patla~;· ve---semanm engin bo§luklarma ftizeler 
firlatmi§tlr . Bu. fiizelere 'binerek feza denilen bo§lugu ke§fetmeye ba§

. lami§tlr ... Ama ... Akhm fikrini me§gul eden bu ezeli problemi ~ozebil
mi§ midir? .. . Yery;uziinde temelli kalabilmeyi ger~ekle§tirmi§ midir? ... 
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Ebediyyen olmemeyi ve temelli ya§ayabilrrieyi tahakkuk ettirebilmi§ 
midir? Bilinmez gayb aleminden haberdar olabilrrii§ midir? Birka<; se
ne sonra olacak bilinmezleri degil birka<; saniye sonra olacak §eyleri og
renebilmenin yollanru bulmu§ mudur? HaYir o kadar gitmeye luzum 
yok, her taraf~ru sararak iizerine ,dogru gelen §U saniyenin s1rnru <;oze
bilmi§ midir? Bir anhk zamaruru ahp gotiiren §U saniyeler giderken 
onun ezel ve ebed bilgisini de 'birlikte u<;urup gotiirmektedir. HaYir ... 
insanoglunun bu aczi onu <;e§itli §ekillerde tapmmalara sevketmi§, ki
misinde dogruyu bulmu§ kimisinde ise batlla sapml§ gitmi§tir. Baz1 
kimseler anne ve babalarma tapmrm§lar, baz1lan tabiat kuvvetlerine 
tapmrm§lar, bazllan da totemlere tapmm1§lard1r. Bir k1sm1 putlarm 
oniinde egilirken bir k1sm1 da yalruz ve yalruz Allah'a kul olmu§tur. 

Gii<;siiz kuvvetsiz <;ocuk babasma bakar, onun giicii ve kudreti kar
§Ismda sayg1 duyar ve ona hayran olur. Bu hayranhk onlan kudsalla§
tlrmaya kadar vanr. Gizli ibadet §ekline biiriiniir. Bunun sonucunda 
<;ocugun giicii babasmm giicii yarunda s1f1r kahr ve ona gore hacmi kii
<;iiliir. ilk insanlar da saplkhk ve cahiliyet devrelerinde bir <;ocugunkine 
e§ duygu ve hisler i<;inde bulunuyorlardL Dii§iince ve anlaYI§lan <;ocu
gunkinden farks1zd1. Bunun i<;in de hayatmm bir devresinde atalara 
ibadet etmi§ ve onlan kudsalla§tlrrm§tl. Tabii bu ibadet, <;e§itli §ekiller
de oluyordu. 

Tabiat kuvvetleri kar§ISmda aciz kalan insan .. . Y1ldmmm, §im§e
gin, yagmurun, kas1rgarun ve selin kar§Ismda gii<;siiz kalan be§eriyet ... 
Tabiat ·kar§Ismda korkun<; bir gii<; goriiyor ve deh§ete kap1hyor. Kimse
siz hissediyor kendisini onun yarunda. <;ocuk haliyle onunla uyu§mak 
istiyor. <;iinkii onlarm da kendisi gibi §ahsiyeti oldugunu saruyor. Duy
gulanrun bulundugunu bazan kizdigmi, bazan ok§ad1gm1, bazan yumu
§adigmi, bazan katila§tlgmi zannediyor. Ve onun §efkatine SI~myor. 
Kendisine eziyet etmemesi i<;in merhametine ba§vuruyor. Binaenaleyh 
insanlar sap1khk devrelerinden birinde bu sevk-i tabii ile tabiat gii<;le
rine tap1myorlard1. Ve onlara kurbanlar takdim ediyor, adaklar adi
yorlardl. AyriCa yagmur i<;in bir ilah, Yildinm i<;in bir ilah, §im§ek i<;in 
bir ilah, kas1rga i<;in bir ilah, ate§ i<;in bir ilah dii§iiniiyorlard1. Sonra 
da bunlardan her birisi i<;in bir ma'bed in§a ediyor ve onu memnun et
mek <;in tap1myorlard1. 

· i§aretler insanogluna has bir alamet oldugu i<;in kendisine bu i§a
retlerden anla§ma vas1talan te'min etmi§, birtak1m remizlere ve Istl
lahlara degi§ik anlamlar vermi§tir. Ana ve babaya tapmma ile tabiat 
kuvvetlerine tapmma, totem ve putlara tapmmaya ge<;i§ insanoglu i<;in 
c;ok kolay bir gec;i§ idi. Fakat bunlann hepsi de gerc;ek ibadetten inhitaf 
etmenin sonucunda ortaya c;Ikrm§tl. Muhtelif dalalet c;Igirlarmda og
renmi§ti insanlar bu sap1khklan. Zaman zaman da peygamberlerin reh-
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berliginde bu kum y1gmlarmm araslhdan ~1karak ger~ek kulluk vazife
sine yonelmi§ti. Psikolojik yonden burada bizi ilgilendiren husus §U
dur: ister dogru yolda olsun, ister egri yolda olsun insan, ruhunda fltri 
olarak kendisinden daha gu~lii bir kuvvetle kar§I kar§Iya bulundugunu 
hissetmi§tir. Ve bu §iddetli kuvvet kar§ISmda aciz kalmasl onun dini 
inan~lannm bir bolumunu te§kil etmi§tir. 

insanoglu kainatm parlakhg1 ve enginligi kar§Ismda · acizlikten 
ba§ka §eyler de hisseder. Bu duygu onu kainatm yaratamm ara§tlrma
ya sevkeder. Ger~ekten bu kainat engin, geni§ ve parlak oldugu kadar 
da korkun~tur. Bunun da kendine gore bir te'siri vard1r be§er ruhun
da. insanoglu ne kadar ~abalasa da bu te'sirden alamaz bir turlu ken
disini. 0 bu ger~egi her yerde gorur. Nereye yon~"lirse yonelsin qnunla 
kar§Ila§Ir ... Her yerde ve her §ekilde bir bedahet ile kar§Ila§Ir ... Gokyu
zu, yerytizu, gune§, ay, Yildizlar ... Bu korkun~ semavi cisimler, bu feza 
denilen bo§luga flrlatllml§ alemler ... Gecenin ve gunduzun birbirini ta'
kib etmesi, aydmhk ve karanhk ... Ufuklarda ku~ucuk ve gu~suz bir ·hat 
§eklinde, aydmhk bir ip gibi beliriveren hilalin donup ay haline geli§i. .. 
Sonra basamak basamak giderek eski bir hurma dah gibi kaybolup gi
di§i. .. ~im§ek, Yildmm, kas1rga, f1rtma, yagmur ve bulut ... Yerytizu ve 
sarp daglar. Vadiler, nehirler ... Karalarda dolup ta§an, denizlerde yu
zup giden ve birbirine benzemez, hadsiz hesaps1z varhklar ... Ve her ya
ratlkta ayn bir §ekil arzeden engin dikkat ve itina ... Gune§ sistemimiz 
ve gok cisimlerinin deveram ... Korkun~ ve karanhk bo§luklarda bir k1l 
payi bile §a§Irmayan engin nizam ... Yerytizunun kara bagrmdan fi§kl
np ta ~amurlan delerek aydmhga kavu§mak isteyen bir tane ... Yumur- · 
tasmda donup duran, etraf1 seyre dalan §U ku~ucuk ku§ yavrusunun 
annesinin gagasmdan ald1g1 besini ... Yap1s1 son derece mumtaz, renk-
leri son derece parlak bir tel tuy ... Ve gozun ili§ip de duygunun kav-
radigi her :}ey ... Her §ey ... insamn seviyesi nas1l olursa olsun ... Gorgu, 
bilgi ve kUltUr derecesi ne olursa olsun ... Kainat her an onun duygu
lanna te'sir etmekte idrak edip kavrayabilecegi nisbette degi§ik duygu
lar ilham etmektedir... Her birisi de onu sarsmakta ve derinden i§le
me.kte i~ine ... Bu deh§et onu yaratamm aramaya sevketmekte ... Boy
Ieee ... F1tri olarak .~. insan gerek f1tri olarak, gerekse tecrubelerinden 
edindigi bilgi ile her §eyin bir yaratam oldugunu kabul etmekte. Bu
nun i~in de son derece geni§, engin ve goz kama§tlnci guzelliklere sa-
hip bulunan kainatm -faratamm ara§tlrmaya ba§lamakta ... Bu ara§-
flrma:smda bazan ger~egi bulmakta bazan da yamlmakta ... Zaman ol-

. makta bu kainat1 Allah'm yaratt1gm1 kabul etmekte, zaman olmakta 
sap1khga dalarak, bizzat kainattaki ger~eklerden uzakla§maktadir. Son
ia _da ~e§itli §eylere tapmmakta. .. Fakat her iki durumda da insan 
kainatm parlakhg1 kar§Ismda ~arp1hr. <;unku tabiatmda vard1r guzel-
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liklere vurulmak ve giizellikler kar§Ismda heyecana kap1lmak. Binaen
al~yh her iki durumda da bu tutkunluk onun yampda dinin bir unsuru 
olup ~1kar. 

C>Iiim korkutuyor onu. insan i~in oliim korkun~, miithi§ ve onemli 
bir meseledir. <;ocuk hayata ~ok ah§km oldugundan ve onu a§m de
recede arzulad1gmdan samr ki ~evresindeki tabii kanun, hayat kanu
nudur ve ~evresinde bulunan canhlann genel karakteri siirekli canhhk
tlr. Hatta o, hayata son derece tutkun ve enerjik oldugundan ~evresin
de bulunan cans1z §eylere de hayat vermeyi sever. Onlarm da haraketli 
olduklanm samr. Sonra birdenbire oliim denilen facia ile kar§Ila§Ir . .. 
Kar§ISmda olenleri goriir .. . Ve birdenbire deh§ete kap1hr ... ~u olmil§ 
alan varhk bir miiddet once kar§Ismda canh duruyordu, yiyor, i~iyor, 

hareket ediyor ve geziniyordu ... Hatta kendisini ok§uyor ve seviyordu ... 
~u ku§ veya §U hayvan ... Sevimli varliklar ... Ve insan .. . Bir de bak1yor 
ki cans1z duruyor kar§ISmda. Hareketsiz kalmi§ ve olmii§ ... Konu§mu
yor ve bir daha giicii yetmiyor hi~ bir §eye .. . Sevemiyor artlk, soyledik
lerine kar§Ihk ,da vermiyor .. . B-i.mu goriince ~ocugu §iddetli bir titreme 
tutuyor ve derinden sars1yor onu ... Ne demektir bu? ... Oliim de ne de-
mek? ... Yak olunca nereye vanyor? ... Varhk nedir oyleyse? Soru sormaYl 
bil~ gerektirmeyecek kadar a~1k alan bu ger~ek neyin nesi? Varhgm ne 
anlam1 var? Hudftdu nedir? Ve kim ~iziyor bu hudftdu? .. . Ve i§te bura
da goriiyor Allah'a a~1Ian pencereyi ... Yaratan ve hayat veren sonsuz 
kudrete a~1Ian pencereyi .: . Hayat1 veren ve yokeden kudreti. .. Bazan 
insan bu sarslll§l esnasmda Allah'a vanr .. . Bazan da sap1tlr ve bunun 
tabiat, zaman veya benzeri §eyler tarafmdan yap1ldig1m samr. Veya 
bizzat oliimiin bile bir ilah oldugunu, bunun kar§Ihgmda da hayat ila
hmm bulundugunu kabul eder ... Fakat iki halde de oliim korkutur onu 
ve dine dogru yolianmasma sebep olur ... 

Olaylar da korkutuyor insam ... Yeni yeni alan §eyler onu deh§ete 
dii§iiriiyor .. . Nas1l oluyor bu olaylar? Hangi yap1c1 ve ibda' edici gii~ 
bunu meydana getiriyor? Dogum ve oliim ... Saghk ve hastahk .. ; Kuv
vetlilik ve zaYifhk .. . Yer ve yurt .. . Gitmeler ve gelmeler .. . Ve daha bir
~ok §eyler insanm hayatmda kar§Ila§tlgl veya gordiigii §eyler. Kimdir 
bunlan meydana getiren? ... Ve nas1l meydana geliyor? ... Ve i§te bu
rada da ba§hyor Allah'a a~1Ian pencere ... Her §eyi meydana getiren 
kudret sahibi yarat1c1ya ... E§yaya ol diyen ve alan kudrete .. . Baz1 kere 
ger~ek yarat1c1ya yonelir insan bu pencereden, baz1 kere de ~e§itli ilah
lar uydurur kainatl idare eden ve olaylan meydana getiren .. . Ama her 
iki halde de olaylarm meydana geli§i onu etkiliyor ... Ve dine dogru ~e

kip gotiiriiyor. 
i§te biitiin bunlar insamn kalbini idare edici, miibdi . ve kudret sa

hibi alan yarat1c1ya a~an pencerelerdir. F1tratm derinliklerinde yer et-
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mi§ bulunan akide gerc;egini uyanr. Uyanr ama onu yoktan meydana 
getiremez. Yani hie; olmayan bir §eyi viicuda getiremez. DI§andan bir 
§ey insan ruhunda olmayan bir §eyi yeniden meydana getirme giiciine 
sahip degildir. Kainatta meydana gelen sesler insana i§itme duyu
sunu vermez. insan i§itse de i§itmese de bu sesler vard1r. Vard1r ama 
i§itme duyusuna sahip olmayan varhklar duyamamaktad1rlar. Kainat
ta meydana gelen l§mlar degildir insana gorme duyusunu veren. insan 
o l§mlan gorse de gormese de gozii olmayan varhklar gormeseler de bu 
l§mlar vard1r ... Diger §eyler de aynen boyle ... Ama duyu alma orgam 
bulununca insan onunla sesleri farkedebilir, e§yaYI aYirdeder ve l§m
lan sec;er. Onlara te'sir ettigi gibi te'sir altmda da kahr. Sonra bu kar
§lhkh te'sirlere keyfiyet verir ve onlan kendi f1tratma ve kabiliyetine 
uydurur. Hayvan da goriir ve i§itir, insan da ... Sonra her ikisi de bu 
goriip i§ittiklerinden miiteessir olur, kendince ... Ve bu te'sir her ikisinin 
hayatmda muhtelif te'sirler meydana getirir .. Dini mevzuunda da du
rum aynen boyle ... Be§er duyularma c;arpan kainat sesleri insan flt
ratlm uyanr ve onu yiice yaratanma dogru dondiiriir ... Fakat bu ses 
yank1lan, bu yoneli§i hie; yoktan ba§latatnaz. Bu duygu aslmda insamn 
f1tratmda onceden vard1r, evet dogdugu giinden beri. 

«Hani Rabbm Ademogullarmm sulbiinden soyunu devam ettir~i§ 
ve onlara: Ben sizin Rabbm1z degilmiyim? demi§ ve buna kendilerillli 
§ahid tutmm~tu. Onlar da: Evet §ahidiz, ·demi§lerdi.» (A'raf, 172). 

Hayat denilen bilmecede cari olan kanun; daha once ic;inde mev
cud bir kabiliyyet yoksa dl§ardan hie; bir §ey, hayatta bir §ey meydana 
getiremez. Bu yoneli§ insan ruhunun derununda mevcuddur. Sadece ko
nu§ma konusunda oldugu gibi muhtelif te'sirlerin dl§ardan onu uyar
mast ve harekete gec;irmesi gerekir. <;ocukta kavraYl§ ba§lad1g1 anda 
bu yoneli§ de ba§lar. Yiizlerce · binlerce sorular sormaya ba§lar c;e§itli 
mevzularda ... Gogii kim yarattl? der, yeryiiziinii, giine§i, aYl ve Yildiz
lan yoktan meydana getiren kimdir? der. Karanhg1 ve aydmhgt meyda
na getiren, · §im§egi,. Yildmmt, yagmuru ve bulutu oitaya c;1karan kim
dir? Sevgili kedimiz, kopegimiz, tav§amrmz veya serc;emiz neden oldii? 
der. Olmek ne demektir, nic;in oliir varhklar? der. Kainatm geni§ligi ne 
kadardrr? Ucu bucag1 nerededir? diye sorar. Biiyiikliigii ne kadardlr? 
Bu diinyaya nas1l geldim ben, kim getirdi? Sonra c;ocuk geli§meye ba§
lar. Bilgileri artar. Kainat, canhlar ve hayat hakkmda ara§tlrmalan ge
li§ir. Ve her merhalede ruhunda dini dii§i.incelerle ilgili yeni yeni fikir
ler dogar. 

Baskt, ic;e vurma (repression) ... Oedipus kompleksi. Ve Freud'Un 
uydurdugu hie; bir ilmi esasa dayanmayan efsanelerin hepsi..; Evet hep·· 
sinin dinle bir ili§kisi yoktur. Din, hie; bir zaman ic;in bir bask1 veya rep
ression eseri degildir. Cinsiyetle veya uydurma sevgilerle hie; mi hie; ala-

.E 
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kas1 yoktur. Din dogrudan dogruya fitrattan dogar. F1trat ile birlikte 
geli§ir ve ilerler. Hi~ kimsenin miidahalesi olmadan tabii olarak ve fit
rata uygun tarzda terakki eder. DI§ te'sirler sadece bu duyguyu diizene 
sokar ve dogru yola sevkeder, Dogru esaslara istinad ettirir. Gerek bas
kilar, gerekse engellemeler insan ruhunda dini duygulan meydana ge
tirmez . . Sadece canhhk ve enerji kaynaklanm bo§a akitmamak ve temiz 
bir yola kanalize etmek i~in din birtakim engellerin konulmasma yar
dimci olur. Din birtakim kaidelerle insam izler ve belirli degerler vaz'
.eder. Hareket ve gidi§leri diizene sokacak baz1 kontrol mekanizmalan 
yerle§tirir. Ve insana der ki: «f;)u normaldir bu anormaldir ... » Dinin bu 
engellerle olan miinasebeti eski, hem de ~ok eskidir. insanoglunun fit
ratmda yarat1c1 gii~ kar§Ismdaki aczi ve kimsesizligi hissetmesi kainat
taki fevkaladelikler kar§ISmda hayranhk duymas1 onu secdeye kapat1r 
ve ibadete sevkeder. Sonra di§ te'sirler olmaks1zm f1tri olarak hisseder 
ki, muayyen hareketler ve muayyen §eyler yapmas1 gerekmektedir bu 
tapmdlg1 yiice ktidretin huzurunda. Ancak boylece o yiice giiciin gaza
bmdan kurtulur ve nzasma nail olur. Ve o, her zaman bu gazabm ve n
zanm tezahiirlerini hissen duyar. Korku ve iimit ... Be§er ruhunda yer 
eden kar§Ihkh ~izgilerin en onemlilerinden. Ve i§te bu iki hattlr insamn 
yiice yaratlci kar§Ismdaki durumunu tanzim edip diizene sokan. insa
na birtakim hareket ve ~ah§ma §ekilleri empoze ederek onu duygu ve 
amellerin baskiSI altma alan ... i§te bu gereksinme ile degi§ik degerler 
ortaya ~Ikar veya meydana gelir. Degerler edemek, ortada birtakim ma
nialar bulunmaktadir, canhhk enerjisini diizene sokarak bo§a akmasm1 
onlemektedir ve onu yiice ufuklara ~Ikarmaya ~ah§maktadlr demektir. 

Bunun i~in insan ruhundaki bagimhhk duygusuyla din arasmda 
ilgi vard1r. Koruyucu degerlerle de. Bu irtibat miiteselsil olup di§ardan 
bask1 ve zorlama yoktur. F1tri ve tabii olarak cereyan .eder. Yalmz se
mavi dinler . biitiin bunlan tanzim ettigi gibi iyiye dogru yoneltir de. 
Sap1k ruhlu kimseler, · semavi dinlerin kaYidlarmdan ve baglarmdan 
nefret ederler. Bunun sebebi dinin insan fitratmda bulunmadigi veya 
bagimhhgm insan fitratmda bulunan bir duygu olmadigi degil sadece 
sap1khk ve inhiraftlr. Bu sap1khk onlan anormal yapmi§ da, ondan do
laYI Allah'm dininde bulunan dogruluk, iyilik ve i'tidali bask! unsuru 
olarak kabul ediyorla·r. Dogruluga tahammiilii olmayan sap1k ruhlan 
onlann varhgim eziyor, biiziiyor ... 

Bati diinyasmdaki modern cahiliyetin mensubu bulunan ateistle-. ' 

rin Allah'I reddedi§lerinin sebebi ise, tamamen mahalli ... Onlar kilise-
den nefret ettikleri i~in dinden de nefret ediyorlar ... Ba§langi~ta kilise, 
Hz. isa'mn getirdigi ilahi doktrini degi§tirerek indi bir §ekle girdirdi. 
Halbuki ilk Hiristiyanhk biitiiniiyle putperestlikten uzakti. Ve ~evrede
ki milletlerin efsane ve mitolojileri kan§mami§tl dine. Bunlarm kan§-
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masmm birinci sebebi Hlristiyanllgm ilk banisinin Hz. isa'YI gormemi~ 
ve konu§malanm dinlememi~ birisi olmas1yd1. Sadece Hz. isa (a.s.)dan 
yuz sene sonra gelmi§ ve onun dillerde dola~an sozlerini i~itmi§ti. Elde 
derli toplu bir kitab yoktu. Bir de Roma'hlarm h1ristiyanlara uyguladl
gi korkun<; zulumler ve bask1lar vard1 meydanda. ilk mu'minlerin hal
km i<;ine kart§lp H1ristiyanl1g1 yaymalanm yasaklam1~lard1. 

Daha sonra Roma imparatorlugu H1ristiyanhg1 kabul etti. Bunun 
U.zerine kilise, Roma'mn o a~m i~rafma ve ahlaks1zhgma kar~1 <;1kmak 
i<;in ruhbanhk dini haline donu~tu. Ama bu ruhbanhk bir derecede 
kalmad1. Son derece a~mya gitti. Oyle ki hayati atlhmlara engel olma
ya ve be~er f1tratlyla <;atl~maya ba~lad1. Ve insamn canhhk dolu hayat 
enerjisini gUlfin<; bir subjektivizme kayd1rd1. Bir daha ilerleyip geli~me
sini 6nledi. Bunun da otesinde insamn enerji kaynaklanm baskl altm-
da ezdi ve sinirleri mahvedecek duruma. getirdi. . 

Sonra kilise mensublan bile bu koyduklan ag1r ~artlan yerine geti
remez oldular. <;abucak halk arasmda yaYJ.ldl bu hal. Bir ~ey yapmca 
cehennem ile korkutarak deh~ete du~uren ve normal nimetlerden bile 
istifade etmelerini onleyen b'U rahiplerin bizzat men'ettikleri ~eyleri i§
ledikleri, alelade kimselei'in bile· yapmalanm yasaklad1klan kotUlukleri, 
birer din adam1 olarak kendilerinin yapmaya ba~lad1klan gorUldu. Ki
lise ve ma'bedler onlarm bu saplk fiillerinin icra edildigi yerler haline 
geldi. Ki bu yanh§ hareketleri her akl-1 selim kimse farkediyordu. 

Sonra kilise, din muessesesini elinde bir oyuncak gibi kullanmaya 
ba§ladt. Bir taraftan endUlujanslar, bir taraftan cennetin anahtarla
nm satmalar, bir taraftan engizisyon mahkemeleri yay1lmaya ba~lad1 
ve Avrupa'hlarm rul:J.larmdaki inan<; 1~1gm1 yava~ yava~ sondurdu. 

Aynca katolik kilisesi bunlarla da yetinmedi. Halk1 inim inim in
leten ve ezen vergiler koydu. Herkesi din adamlarmm emrine boyun eg
diren ve onlarm dediklerini kabule zorlayan fermanlar yaYJ,nladL Kili
seler birer derebeylik haline geldi ve halkm kamm emmeye ba~lad1. 
Bunlann da otesinde her soylediklerinin semadan gelme, Tann emirleri 
oldugunu ve herkesin bunlan yapmak zorunda bulundugunu bildire- , 
rek kar§l <;Ikanlan aforoz etti. Ama as1l felaket bunlardan sonra geldi. 
Kilise mensuplan dejenere olmu~ bulunmalanmn, halk1 soymalanna ve 
sakat inan<;lara dalmalarma ragmen, bir de kalk1p ilmi ko~ularda bir
takim hukumler vaz'ettiler .. Yerin ~ekli ve hareketi ·ile ilgili konular
da, in.sanm omru ile alakah 'mevzUlarda kendilerince hukumler koy
dular. Ve bu soyledikleri sa<;ma sapan ~eylerin gokten geldigini ken
dilerine Tann tarafmdan bildirildigini iddia ettiler. Bunlarm dl§mda 
her kim ne soylerse yanh~ olacagm1, dinden <;1kacagm1 ve aforoz edi
lecegini bilditdiler ... 
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Teorik ve tecrtibi ili~ler bu fikirlerin yanh§ oldugunu deney yo
luyla isbat edince, ilim adamlan kilisenin si::iyledigi §eylerin sakathgm1 
ve yanh§hgm1 ortaya koydular. Ve i§te bunun tizerine kilise k1yameti 
koparmaya ba§ladL ilimden mahrum, cehalet batakhgma dalmi§ olan 
kilise mensublan, Tann adma insanlan kendilerine bende edip bu ha
kimiyetlerinin devam etmesi ic;:in btittin varhklanyla harekete gec;:ti
ler. Bu kopan k1yamette kilise ilim adamlanm agac;: y1gmlan tizerinde 
yakmaktan, korkunc;: eziyetler ile i::ildtirmekten ve ttirlti azap yollanna 
ba§vurmaktan geri kalmadL Dtinyamn yuvarlak oldugunu veya kaina
tm merkezi olmad1g1m iddia ettikleri ic;:in bilginlere her ttirlti eziyeti 
reva gordti. 

Galile, Kopernik, Giordano Bruno gibi ilim adamlan kilise men
sublarmm elinde en igrenc;: ve korkunc;: eziyetlere ugrad1lar. Bunu du
yan veya goren halk kitlelerinin gi::iztinde dine ve din adamlarma kar~1 
nefret duygulan belirmeye ba§lStdL Hatta ters yi::inden tepki yaparak 
onlarm zih~nde akla haya)e gelmeyen yollara ba§vurma egilimi ba§ 
gi::isterdi. Bi::iylece sadece -dinden sogumak ve nefret etmekle kalmadl
lar, dinle ilgili btittin duygulardan ve emirterden nefret etmeye ba§
ladllar. 

Kalabahk ytgmlar bu nefret havas1 ic;:inde i::iyle bir psikolojik at
mosfere girdiler ki sabredip te dogruyla yanh§l bir kenara b1rakarak 
dogruya uym~ya mtisamaha edemez oldular. T1pk1 ytlan sokmu§ kim
seler gibi idiler bu durumda. Kat;1yorlard1. Her §eyden kac;:1yorlard1 .. . 
Kendilerine dokunacak §ey bir doktorun iyile§tirici eli de olsa kat;l
yorlardl. 

l§te bu tarihi sebepten dolayt modern Batl medeniyeti dine kar§l 
bir temel tizerinde kuruldu. Kar§I olmakla da kalm1yor, dinden nefret 
ediyor ve dinle ilgili her §eyi reddediyordu. Dti§tince ve duygulannda 
dine hit; yer vermiyordu. Ve bu dti§manhk, tisttin gelen medeniyetin 
ayak bast1g1 her yere bi~likte gitti. Ve c;:agda§ dtinyada dinden nefret 
etmek gayet tabii bir §ey. halini ald1. Artlk din dti§manl1g1 bir neslin 
veya birkac;: neslin tutu1d.ugu bir hastahk ol.arak degil, insanhg1 fela
kete stirtikleyen bir zehir olarak yay1lmaya ba§ladL 

Bugtin be§eriyet Allah'a di::inti§ yolu ile kar§l kar§lya bulunuyor ... 
insanoglu Allah'a di::inmekle ~endi f1tratma di::inmektedir ashnda. Sa
plk cahiliyet batakhgmdaki bu uzun bocalamadan sonra bo§a gec;:en 
di::inemlerini b1rak1p Allah' a di::inmekle kar§l kar§lya bulunmaktad1r ... 
Y1llar var ki bu cahiliyet batakhgmda huzur nedir bilmiyor. Rahat 
bir nefes alam1yor... Bunun yerine bahts1zhk c;epec;:evre sarrm§ onu. 
Ruhi, fikri, siyasi, iktisadi ve sosyal alanlarda insanhk bugtin uzun ta
rihi boyunca e§ine rastlanmayan bir ruhi kriz ve buhran ic;:inde boca
laytp duruyor. 
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I 

Allah'm koydugu din hadd-i zatmda insan f1tratlyl_a tam bir mu-
tabakat i9indedir. Fakat bu mutabakat, f1tratm normal halinde oldu
gu zamanlardadlr. Yani olmas1 gereken saglam ve dogru yolda oldugu 
zaman, din ile insan f1tratl tam bir uygunluk i9indedir. Ge9en ooH.im
lerde insan ruhundaki kar§Ihkh 9izgileri ve onun tabii te"kevviiniinii 
uzun uzad1ya a91klam1§tlk. Burada da Allah'm koydugu din olan is
lam ile insan f1tratmm nas1l birbiriyle uyu§tugunu ve mutabakat i9in
de bulundugunu gorecegiz. Her §eyden evvel Kur'an, insamn duygu 
tellerine basar. .. Ki insanoglu bu duygu telleriyle dogrudan dogruya 
f1tratmda yer eden inan9 ger9egine yonelir ... Mutlak yaratlcmm kuv
vetini hissettirmek, kainatm azameti, oliim ve hayat, meydana gelen 
§eyler ve ortaya 91kan durumlar belirtilerek yap1lan ihsas insam inan9 
ger9egine dogru gotiiren f1trat telleridir ... i§te Kur'an bu telleri uyar
maktadir yaptlg1 ihsaslarla. Boylece onlan hep uyamk olarak bulun
durmaktadir. Halbuki insanm siirekli kar§I kar§Iya olmas1 ve iilfet sag
lamas! nedeniyle bu hususlarda hisleri katlla§lr. 

((islam Terbiyesinin Metodu» adh eserimizin, ((Ruhun Terbiyesi» 
ba§hkh bolijmiinde Kur'an'daki bu ger9ekten uzun uzadlya bahset
mi§tik. Burada onlan tekrar edecek degiiiz. Qiinkii bu husus insan psi
kolojisiyle ilgisinden 90k terbiye ve egitim konulanyla ilgilidir. ,Biz bu
rada sadece bu ger9egi belirtecegiz ve arkasmdan Kur'an'da yer alan 
bu dokunu§lardan k1sa ornekler vererek ge9ecegiz. Ruh ... 0 me9hlil 
kuvvetin hi9 bir noktasm1 bilmiyoruz biz ... Nedir derinligi? Nasll ha
reket eder? ... Ama bizi Allah'a baglayan tek bag ... 

Ruh f1trat1 itibanyla bulur Allah'1. .. Qiinkii 91k1§ noktas1 Allah'- • 
m ruhudur, sadece bir avu9 topraga tevdi etmi§tir onu Hak Teala: 
((Onu diizeltip ruhumdan da iifiiriince ona secde ettiler .. . » (Hicr, 29). 
Binaenaleyh o, dogrudan dogruya bulur Allah'1. Ve kendisine has bir 
yolla bulur O'nu. Allah tarafmdan yaratllrm§ ola:n her §ey ve her var
hk gibi ilgi kurar o, Allah ile. Yorulmadan, zahmet 9ekmeden ve ara§
tlrmak i9in uzun uzadlya 9abalamadan kendi fitratlyla· bulur Allah'1: 
((Bizim Rabb1m1z O'dur ki her §eye yaratih§mi vermi§, sonra da onu 
dogru yola iletmi§tir.» Bununla ·beraber yine de insanoglu sap1tlr m1 
sap1t1r ... F1trat1 bozulunca, sakatlanmca ve hastalanmca yitirir dog-
ru yolu .. . Sap1tlr ve bir daha bulamaz Allah'm1 ... Ne ruhu ilgi kura-
bilir O'nunla, ne de yard1mma s1gm1p istimdad dileyebilir O'ndan. 

Ama insanoglu dalalete sapmca da, ruhu biiziiliip parlakhg1m 
kaybedince de, §ehvetin ve arzularm ag1r Ylgmlar1 arasmda kaybolup 
I§Iktan mahrum kalinca da.. . Evet o zaman bile biitiin sap1khgma 

. ragmen ruhunun bir taraf1 yine de Allah'a yonelir, yaratamna tevec
ciih eder. T1pk1 az goren gozlerin I§Iga yoneli§i gibi. 0, her ne kada:r 
tam olarak l§Iktan nasibini almazsa da biisbiitiin gormeden de kalmaz. 
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Bir yandan Allah'a tapm1rken, bir yandan da ba§ka ba§ka nesneleri 
O'na ortak veya arac1 ko§ar: «Biz onlara s1rf bizi Allah'a yakla§tlrsm
lar diye ibadet ediyoruz.»... <<~a yet onlara soracak olursa ki; kim ya
ratrm§tlr gogii ve yeri? diye §iiphesiz <<Allah», diyeceklerdir ... » Veya 
herhangi bir giice inamrlar ve ona tannhk vasfm1 verirler. Baz1 anar
mal sap1klarm dl§mda dogrudan dogruya Allah'1 inkar eden· veya· yok
lugunu iddia eden, bu kainatm yaratamm kabul etmeyen kimse yok 
gibidir. Zaten anormaller hesaba katllmazlar. Akidenin gorevi fltrata 
destek olarak onu dogru yola yoneltmektir. F1tratm derinliklerinde 
gizli bulunan ve birtak1m mikroplar tarafmdan ortiilmii§ alan gen;ege 
yoneltmektir .. . Akidenin vazifesi ruhu esaret zincirinden kurtarmak
tlr.. . Evet Allah'a ula§masma engel alan baglardan .. . 

<<islam'm terbiye metodu devamh olarak insamn ruhu ile Allah 
Teala a:rasmda bir ilgi kurar. Her i§te, her dii§iincede ve her duyguda 
siirekli olarak bir ilgi. Bunun igin de degi§ik yollara ba§vurur. Bir 
yandan Allah'm miibdi' kudreti tarafmdan kainat sayfasma serpi§ti
rilmi§ bulunan gergekleri gozii oniine sererek kalbine bir hassasiyet 
verir ve Allah'm varhgm1, hududsuz mutlak kudretini g(i.i~ "'rir ... Bir 
yandan da Allah'm murakebesini ve siirekli kontroliinii bildirerek go
niildeki inceligi harekete gegirir. Buna gore Allah her zaman ve her 
yerde insan ile beraberdir. Her an kalbindekinden haberdard1r. ic;:in
den gegen s1rlann hepsini bilir. Kendisi ic;in son derece gizli alan slr
lanm. Bir yandan da hep Allah'm takvasm1 ve ha§yetini hatlrlatarak 
kalbini harekete gegirir. Bir yandan Allah sevgisini geli§tirir. Devamh 
Allah'ln nzasma nail ?lmasm1 saglar. Bir yandan da insamn gonliine 
huzur, emniyet ve rahat verir. Gizli ag1k her noktada Allah'm kendi
sini korudugunu bilir. O'nun takdirine teslim olur. Nihayet hedef tek
tir: 0 da be§er kalbini Allah'a baglamakt1r .. . » (islam Terbiyesinin Me
todu, 43-48). i§te muhtelif alanlarda Allah'm kudretini gosteren ihsas 
tellerine basan ayetlerden birkag1 : «Allah sizi annelerinizin karnmdan 

_ bir §ey bilmez halde <;:lkarml§tlr. Belki §iikredersiniz diye size kulak, 
goz . ve kalb vermi§tir. Gogiin bo§lugunda Allah'm buyruguna boyun 
egerek ugan ku§lara bakm1yorlar m1? Onlan Allah'tari . ba§ka tutan 
kimse yoktur. inanan bir miUet igin bunda dersler vard1r. Allah size 
evlerinizi dinlenme yeri k1ld1. Hayvanlarm derilerinden yolculukta ve 
ikamet zamamm1zda kolayca ta§1yacagm1z evler, yiin, tuy ve klllarm
dan bir sure kullanacagm1z giyimlikler ve gegimlikler var etmi§tir. Al
lah yarattlklarmdan size golgeler ·yapml§, daglarda s1gmacagm1z ban
naklar var etmi§, sizi s1caktan koruyacak elbiseler; harpte sizi koruya
yacak z1rhlar vermi§tir. Size alan nimetini miisliiman olasm1z diye i§te 
bu §ekilde tamamlamaktad1r.n (Nahl, 78-81) . 

T efsir, C : XII ; F . 400 
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«Allah, O'ndan ba§ka Tann olmayan l_{endisini uyuklama ve uyku 
tutmayan, diri, her an yarattlklanm gozetip durand1r. Goklerde olan 
v~ yerde olan ancak O'nundur. O'nun izni olmadan katmda §efaat ede
cek kimdir? Onlarm i§lediklerini ve i§leyeceklerini bilir, .dilediginden 
ba§ka ilminde hig bir §eyi kavrayamazlar. Hiikiimranhg1 gokleri ve 
yeri kaplaml§tlr. Onlarm gozetilmesi O'na ag1r gelmez. 0, oyle yiice 
oyle biiyiiktiir.» (Bakara, 255). «Gaybm anahtarlan O'nun katmda
dlr, onlan ancak 0 bilir. Karada ve denizde olam bilir. Dii§en yaprag1, 
yerin karanhklarmda olan taneyi, ya§l, kuruyu -ki apag1k kitapta
dlr- ancak 0 bilir. Geceleyin sizi alii uyutan, giindiiziin yaptlklarm1z1 : 
bilen, ecelinize kadar giindiiziin sizi tekrar kald1ran O'dur. Sonra do
nii§iiniiz O'nad1r. l§lediklerinizi 0 size bildirecektir ... » (Enam, 59-60). 

i§te kainatm azametini ve deh§etini hatlrlatarak, ihsas tellerine 
dokunan birkag ayet-i kerime: «Goklerin ve yerin yaratlh§mda, gece 
ile giindiiziin birbiri ardmca gelmesinde, insanlara y~rarh §eylerle de
nizde siiziilen gemilerde Allah'm gokten indirip yeri oliimiinden ·son
ra dirilttigi suda, her tiirlii canhYl orada yaymasmda, riizgarlan ve 
yerle gok arasmda emre amade duran bulutlan dondiirmesinde, dii§ii
nen kimseler igin deliller vard1r .. . » (Bakara, 164) «Yukandan size su 
indiren O'dur. O'ndan igersiniz, hayvanlan otlatt1gm1z bitkiler de 
onunla biter. Allah onunla, size ekinler, zeytin -ve hurma agaglan, 
iiziimler ve her tiirlii iiriinii yeti§tirir. Dii§iinen kimseler h;in bunda 
ders vard1r. Geceyi, giindiizii, giine§i, ay1 sizin istifadenize vermi§tir. 
Y1ldlzlar da O'nun buyruguna boyun egmi§tir. Bunlarda, dii§iinen kim
seler igin dersler vard1r. Yeryiiziinde rengarenk §eyleri de sizin igin 
yaratml§tlr. Bunda ogiit alan kimseler igin ibret vard1r. Taze et ye
meniz, takmd1gm1z siisleri edinmeniz ve Allah'm bol nimetinden fay
dalanmamz igin denize -ki gemilerin onu yara yara gittigini goriir
siin- boyun egdiren de odur. Artlk belki §iikredersiniz. Yeryiiziinde 
sars1lmayasm1z diye sabit daglar, nehirler ve belki yolunuzu bulursu
nuz diye yollar ve i§aretler meydana getirmi§tir. Onlar y1ld1zlarla da 
yollanm bulurlar. Hig · yaratan yaratmayana benzer mi? ibret almaz 
ffilSllllZ?)) (Nahl, 10-17) . 

Ve i§te oliim ve hayatla ilgili ihsas tellerine dokunan ayetlerden 
birkag ornek: «0, ~liiden diri glkanr, diriden alii glkanr, yeryiiziinii 
oliimiinden sonra 0 canlandmr. Ey insanlar i§te siz boylece diriltile
ceksiniz. Sizi topraktan yaratmas1 O'nun varhgmm belgelerinden
dir ... n (Rum, 19-20), «Ey insanlar, oldiikten sonra tekrar dirilmekten 
§liphede iseniz bilin ki, ne oldugunuzu size ag1klamak ic;in, biz sizi top
raktan sonra nutfeden, sonra plhtlla§ffil§ kandan, sonra da hilkatl 
belli belirsiz bir gignem etten yaratml§lZdlr. Diledigimizi belli bir sii
reye kadar rahimlerde tutanz; sonra sizi gocuk olarak g1kartmz, boy-
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Ieee yeti§ip erginlik c;:agma vanrsm1z. Kiminiz oldiiri.iliir, kiminiz de 
omriiniin en fena zamamna ula§tlnhr ki, bilirken bir §ey bilmez olur. · 
Yeryiiziinii goriirsiiniiz ki kupkurudur; fakat biz ona su indirdigimiz 
zaman harekete gec;:er, kabanr, her giizel bitkiden c;:ift c;:ift yeti§tirir.n 
(Haec, 5), c<Kiyamet saatlm bilmek ancak Allah'a mahsustur. Yagmu
ru 0 indirir, rahimlerde bulunam 0 bilir. Kimse yann ne kazanacagm1 · 
bilmez ve hie; kimse nerede olecegini bilemez. Allah §iiphesiz bilendir 
her §eyden haberdard1r.n (Lokman, 34), «Allah oleceklerin oliimleri 
anmda, olmeyeceklerin de uykulan esnasmda ruhlanm ahr. Olmelerine 
hiikmettigi kimselerinkini tutar, digerlerininkini de belli bir stireye 
kadar sahverir.» (Ziimer, 42) «Hanginizin daha iyi amel i§leyecegini. de
nemek ic;:in oliimii ve hayati yarattL» (Miilk, 2), «Nerede olursamz olun 
saglam kaleler ic;:inde bulunsamz bile size oliim ula§Ir.» (Nisa, 87) c<De 
ki: Evlerinizde olsaydm1z haklarmda oliim yaz1h olan kimseler devrile
cekleri yere vanrd1lar.» (Al-i imran, 54). i§te birkac;: tane de yoktan 
meydana gelen olaylarla ilgili ihsas tellerine dokunan ayetler: «De ki: 
Ey mi.ilkiin sahibi olan Allah'1m, Sen mi.ilkii diledigine verirsin ve di
lediginden ahrsm. Sen diledigini aziz edersin, diledigini zelil edersin. 
HaYir Senin elindedir. ~iiphesiz Sen her §eye kadirsin.» (Al-i imran, 26)', 
«Tesbih ona. Bir §eyi emretti mi ona sadece: ol, der ve o da oluverir.» 
(Meryem, 35), «De ki bize Allah'm yazd1gmdan ba§kas1 isabet edemez. 
0, bizim mevlannzd1r. Ve mii'minler Allah'a dayamp giivensinler.» 
(Tevbe, 51), «Allah k1sar ve ac;:ar. Ve O'na dondiiri.iliirsiiniiz.» (Baka
ra, ·245), «Darda kalan ki§i kendisine yakardigmda kar§Ihk veren, SI
kmtiYI gideren ve sizi yeryiiziiniin sahipleri yapan m1? Yoksa, Allah'm 
yamnda bir Tann m1? Pek kit dii§iiniiyorstinuz. Yoksa, karanm ve de
nizin karanhklannda size yol bulduran, riizgarlan rahmetinin oniinde 
miijdeci gonderen mi? Allah'm yamnda ba§ka bir Tann m1? Allah ko§
tuklan e§lerden yiicedir. Yoksa once yaratan, sonra da yaratmay1 tek
rar edecek olan, size gokten ve yerden nz1k veren mi? Allah'm yanm
da ba§ka bir tann m1? De ki: Eger dogru sozlii iseniz ac;:1k delilinizi ge
tirin_,, (Neml, 62-64). Ve i§te boyle ... Allah'm yiice kitab1 boyle tevcih 
ediyor ruhlan ... Ve biitiin bu tevcihatm ana gayesi tektir. 0 da be§er 
kalbini irade sahibi, yiice yaratana, gerc;:ek Allah'a tevcih etmek ... 

Sonra islam, insan f1trat1 ile birlikte bir ad1m daha atarak insanm 
ruhi mekanizmasmda ic;: ic;:e bulunan tabiatl ile birle§iyor. E§ bir tabiat 
ic;:erisinde tek bir mekanizma olarak birle§tikten sonra ona uygun bb: 
plan c;:iziyor. Ortada bir ruh ve bedenden miite§ekkil bir makina vardn-. 
RUhun faaliyeti ayn, bedenin faaliyeti aynd1r. Ama her ikisinin en so
nunda bulu§tugu nokta birdir. Ortada bir diinya vard1r, bir de ahiret. 
Diinyanm i§i ayn ahiretin i§i aynd1r. Ama her ikisinin de yolu birdir. 
Asla aynlmaz. Diinya ic;:in c;:ah§mak, ahiret ic;:in ibadetten; ahiret ic;:in 
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ibadet, diinya ic;in c;all§maktan farkll degildiro <;iinkii her ikisinin de 
yonii Allah't1ro 

Diger sistemler yollanm yitirmi§ olduklarmdan bedeni faaliyet ile 
n1hi faaliyeti birbirinden aytrmaktadlrlaro Ve her birisinin yoniinii di
gerine tamamen kar§l yonde gostermektedir .. 0 Diinya ile ahireti birbi
rinden ay1rarak her birini ayn ayn yonlere sevketmektedirlero Ama is
lam insanm f1trat1yla tam bir mutabakat ic;erisindediro Onu tabiatlyla 
birlikte ele ahro Birbiriyle baglantlll bulunan mekanizmanm boliimle
rini birbirinden aytrmazo Bunun yams1ra insan tabiatmm e§ degerlili
gini de gozden uzak tutmaz hie; bir zaman ic;in .. 0 

insan yer, ic;er, cinsel faaliyette bulunuro Bi.itiin bunlan varllk ya
plsmm bedeni yamm tatmin etmek ic;in yapar. Ama islam onu oyle bir 
yone tevcih eder ki, ihtiyac;lanm s1rf cesediyle degil cesed ve ruhtan 
miite§ekkil mekanizmas1yla birlikte telafl etmesini saglaro Yemegi bir 
ibadet, cinsel arzuyu tatmini bir ibadet haline getirir. <;iinkii bunlan 
Allah'm ad1yla birbirine baglaro Allah'a yoneltici deger olc;iileriyle 
rabtedero Hayvanllk seviyesinden insam yiikselten iistiin ve temiz de
gerler vaz'edero 0 zaman insamn hie; bir faaliyeti basit bir ihtiyac; hu
dudu ic;erisine mahkum olmazo Ruhi aydmhktan yoksun, insana insani 
degeri veren ve onu yiicele§tiren manadan mahrum, miicerred bir bede
ni ifraz olmaktan <;1kanr o. 

insan kendi varllk yap1smm n1hi yamm tatmin etmek ic;in ibadet 
eder, temizlenir ve anmr .. 0 Ama islam, bu ruhi alandaki faaliyeti insa
nm birbiriyle ili§kili bulunan· mekanizmasmm diger yanlanyla da bir
le§tirir. Ona oyle bir ibadet diistU.ru kor ki her ne kadar ruhi yonii ag1r 
bassa da biitiin varllgm1 ic;ine allro Namaz, oruc;, haec ve zekat gibi. Boy
Ieee insan ibadet ederken dahi n1hi alanda geli§erek bedeni alandan 
uzakla§mazo Bu anlamda bir ibadet diinyadan uzak rahibane bir hayat 
olmaktan <;1kar, hayatm ta ic;ine girer 0 0 0 

insan diinyas1 ic;in ya§arken, ahireti ic;in de ya§ar. Ama islam her 
ikisini de birle§tirerek tek bir yola girdirir .. 0 :;;u halde islam'da diinya 
ile ilgili birtak1m ameller yoktur ki , insan onu yaparken ahiret duygu
sundan tamam1yla s1ynlsm .. 0 Hatta yerken, ic;erken, giyinirken, sava
~lrken , sivrilmek isterken, cinsel arzusunu tatmin ederken, mal ve miilk 
sahibi olmak isterken bile ahiretten uzak degildir 0 0 0 Bir de meydanda 
Slrf ah~te mahsus amel yokturo insanm diinya ile ilgisini keserek ahi
rete yoneldigi hie; bir ibadet yokturo Sadece bir tek ibadet §ekli vard1r, 
o da hem diinya hem ahiret i<;in ameldir. insan onu yerine getirirken 
hem diinyas1 ic;in hem de ahireti ir; in c;ah§lro Tertemiz ve helal yemegini 
yerken Allah'm ad1yla yer. Diinyadan kendi payma dii§en nzkm1 ahr
ken aym anda manaya yani ahirete de yonelmi§tir, ahiret ic;in de c;a
ll§maktadlro Miisliiman cinsel duygulanm temiz ve helal olarak tatmin 
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eder. Ve Allah ad1yla ba~lar. Bir bak1ma o, eglencesine dini bir huviyyet 
verir. Bu noktada temizlige dikkat edip me~ru' yollardan tatmin etmi~
se, aym anda ahi~ete muteveccih bir amel i~lemi~ demektir. Sava~1rken, 
miilk edinirken ve sivrilirken de hep aym duygular i~erisindedir ... Hep
sini de temizlikle, normal olarak, Allah ad1yla Allah yo lunda yapar . .. 
Musluman her turlii dunyevi faaliyetlerini yaparken aym anda ahirete 
de muteveccih bulunmaktadir yapd1g1 i~. Ve ona gore hareket eder, o 
duygu ic;inde bulunur. Boylece de tek yonlu ve bir mekanizma ic;erisinde 
c;ift yonlu olarak hareketine devam eder . .. 

Allah Teala, Kitab-1 Mubin'inde buyuruyor ki : «Allah'm sana ver
diklerinde ahiret yurdunu ara. Ve dunyadan da nasibini unutma ... » 
(Kasas, 77) . 

«De ki : Allah'm kullan ic;in ~1kard1g1 zinetini ve nz1klardan temi
zini kim haram k1lm1~t1r . 0 , dunya hayatmda ve k1yamet gununde sa:L 
olarak iman edenler i~indir ... » (A'raf, 32) . 

Bir ayette ve aym amelde Allah Teala hem diinyay1, hem de ahireti 
aym yerde birle~tiriyor . Allah'm yuce Rasulu de buyuruyor ki : «~ayet 

klyamet koparken sizden birinizin elinde bir fidan varsa ve k1yamet 
kopmadan once de onu dikebilecek ise diksin. Ona, bunu dikmekle mu
katat vard1r ... » Boylece Allah'm yiice peygamberi ahirete giden yo
lun uzerine dunya ile ilgili i~leri yerle§tiriyor. Dunyada bir an bile ya
llayacaksan dunya i~in c;all~mak ... Hatta k1yamet koparken bile ... 

Sonra islam, insan f1trat1 ile bir ad1m daha ilerliyor. insamn i~gu
du ve saiklerini esas olarak ahyor, bunun yam s1ra konulmu§ olan kont
rol mekanizmas1m da ayn mutalaa etmiyor. islam, insanm ic;gudulerl
nin hepsini kabul ediyor ve onlann geli~tirilip takviye edilmesi i~in ~a
ll§Iyor. insamn yemesini, ic;mesini istiyor ve hatta bunu emrediyor : 
«Yeyiniz ve ic;iniz ... » (Bakara, 60) buyuruyor. Cinsel arzularm yerine 
getirilmesini istiyor ve emrediyor : «Kim benim sunnetimden yuz c;e
virirse, o benden degildir. » diyor Allah'm Rasulii . insanm miilk edin
mesini, sava§masmi ve sivrilme arzusunu tatmin etmesini normal kar
§lhyor. insamn ic;gudiilerini ve sevk-i tabiilerinin hepsi islam'm naza
rmda normal ve tabiidir. Hatta bunlarm geli§tirilip olgunla§tlnlmasl 
ic;in c;all§mak gerekir. <;unku be§er denilen varhgm yeryuzunde Allah'
m halifeligi gorevini yerine getirebilmesi ic;in bunlar zorunludur. Bu 
i~gudiiler olmadan, hayata a§m bir §evk ile at1llp baglanma duygusu 
bulunmasa insanoglu ne yeryuzunu i'mar edebilir, ne bir yap1 kurabilir, 
ne de yeryuzunu dola§arak kainatta bulunan gizli kaynaklan ke~fede

bilir ... 
Ama bunun yams1ra bu ic;guduleri kontrol edecek mekanizmayt 

da ihmal .etmez. ic;gudiilerin bo§almasmdan dogan fltri enerjiyi kont
rol altma alabilmek, ter temiz olarak Allah'a yonelmesini saglamak ve 
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. Allah'm insana bah§ettigi efendilik payesine hak kazanabilmek i<;in 
onlan kontrol altma ahr ve Allah'a baglar. QU.nku insanm i<;gtidtile
rini tatminden dogan kuvvetli enerjisi kontrol altma almmadan de
lilsiz, rehbersiz, ba§ibo§ olarak, ak1tlld1g1 zaman, insanoglu yeryuzun
de Allah'm halifeligi gorevini yerine getiremez. Ve o zaman da be§eri 
enerji ba§lbO§ akar gider. Yap1c1 ve in§a edici bir gti<; kaynag1 olaca
gma Y1k1c1 v~ oldurti.cu bir tehlike kaynag1 olur. Hem o enerjiye sahip 
olan ferdi mahveder, hem de o ferdin mensub oldugu toplumu ... 

Ama islam, ne bunu, ne de onu <;igner. Birisini geli§tirmek i<;in 
oburunu mahvetmez. i<;gtidtileri geli§tireyim diye onlan kontrol im
kam olmayacak derecede zabtl zor bir duruma getirmez. Kontrol me
kanizmasml da, insamn hareket ve enerjisini bask1 altma alan ve rep
ressionlarla yok edip tu.keten bir duruma getirmez. islam her ikisini 
birlikte geli§tirir. Biri digerinin te'minat unsuru olur. Ve boylece den
geyi saglay1p normal seyrini te'min eder. 

BU.ttin bunlann yam s1ra da islam insan fltratmdaki zaaf1, §eh
vet ve arzular kar§lsmdaki gti.<;stizlti.gti. hesaba katar. Bunlann kontro
lunun zorlugunu gormemezlikten gelmez. F1tri kontrol mekanizmasl
nm bulunmasma ve onlann takviyesi , i<;in· <;ah§masma ragmen, bunlar 
kaq1smdaki zaaf1m kabul eder. «Ve Allah sizin yti.ktintizti. hafifletmek 
ister. Ve insan zaYlf olarak yaratllml§tlr ... » (Nisa, 28) Bu zaafl asla 
inkar etmez, ayag1 kayd1g1 zaman affeder: «Ve Allah iyilik edenleri se
ver. Onlar ki bir kottilti.k yaptlklan veya kendilerine yaz1k ettikleri za
man Allah'1 anarlar ve gti.nahlan i<;in tevbe ederler. Allah'tan ba§ka gu
nahlan bagl§layacak kimdir? Bir de yaptlklarmda 1srar etmezler. Ve 
onlar bunu bilirler. i§te onlarm mukatat1 Rablan tarafmdan bagl§lan
ma, altmdan 1rmaklar akan cennetlerdir. Orada temelli kalacaklard1r. 
Ve ne guzeldir <;ah§anlarm mti.kafatl ... » (Al-i imran, 134-136). 

Ve son olarak da ... islam insan fltratlyla beraber hareketine de
vamsderken onu bti.tti.n yonleriyle birlikte ele ahr ve §timullti. olarak 
kabuFeder. Ve Kur'an ile hadislere dayah anayasasm1 vaz'ederek hem 
inan<; sistemini, hem de pratik hayatl i<;ine alan bir anayasa vaz'eder. 

Bti.ttin ayrmtllarma kadar ferdi hayat .ve butti.n noktalarma kadar 
sosyal, siyasi, iktisadi, fikri ve ruhi ya§ayl§ ... Hepsi de ayn1 menba'dan 
ne§'et eder. Ve tek bir yone teveccuh eder ... islam pratik hayat i<;in bir 
dustur, ibadet ve dini hayat i<;in ayn bir dti.stu.r koymaz ... ~ahsi hak
lar i<;in ayn bir kanun, umumi haklar i<;in ayn bir kanun vaz'etmez. 
Sadece bir tek dustur koyar ve onda hem §ahsi haklar hem de amme 
haklan yer ahr. Binaenaleyh insamn pratik hayatl ile ideal hayat1 ar~
smda u<;urumlar b1rakmaz. Ferdi ya§ayl§lm sosyal hayatmdan uzak 
tutmaz. Ahlakiyle hareketlerinin arasm1 a<;maz ... K1sacas1 dtinyas1 ile 
ahiretinin arasm1 aYlrmaz ... insam buttin bu noktalanyla birlikte tek 

Ri 

bi 
ki 
V1 

· is 

.. .... 

~\ , . 

rE 
ta 
~il 

il 

or 
bi 

lat 
On 
ve 
0'1 



Rum , 30-32 ) HADiSLERLE KUR' AN -I . KER!M TEFS!Rt 6375 

bir varhk olarak mutalaa eder ve butun istekleri, arzulanyla aym §e
kilde faaliyetini yiirutur. Tek bir mekanizma olarak c;alu~masm1 saglar. 
Ve boylece din ile fltrat ic;ic;e girer ... Ve f1tratm dini, yalmz ve yalmz 
islam'd1r .. . (M. Kutub, Dirasatun Fi'n-Nefs'il-insaniyye, 260-280) . 

oOo 

33 - insanlara bir zarar dokununca Rablanna done
rek O'na yalvanrlar. Sonra onlara kat1ndan bir rahmet 
tattmnca bakars1n1z ki, i<;lerinden bir gurup Rablanna 
1?irk kOi?UP durmaktad1r. 

34 - Kendilerine .verdigimize nankorhik etmeleri i<;in. 
Sefa surun bakahm, yak1nda bileceksiniz. 

35 - Y oksa onlara ortak koi?malann1 soy ley en bir de
lil mi indirdik? 

36 - N e zaman da insanlara bir rahmet tattird1 ise 
onunla sevinirler. Ama yaptlklanndan dolay1 b~lanna 

bir kotiiliik gelirse, hemen iimidlerini kesiverirler. 
37 - Gormezler mi ki Allah, nzk1 diledigine yay1p ge

nii?letir ve k1sar da. Muhakkak ki bunda inanan bir kavim 
i<;in ayetler varillr. 

Allah Teala insanlarm, s1kmt1 hallerinde tek ve ortag1 olmayan Al
lah'a dua ettiklerini haber veriyor. Onlara nimetlerini haber veriyor. 
Onlara nimetlerini bol bol verdigi zamanda ise onlardan bir grup irade 
ve ihtiyarlanm kullanabildikleri durumda hemen Allah'a §irk ko§arak 
O'nunla beraber bir ba§kasma tap1mrlar. 

«Kendilerine verdigimize nankorliik etmeleri ic;in.)) ayetinin ba§mda 
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bulunan ( IJA ) daki la.m edatl baz1lanna gore ak1bet, netice bil
diren bir harftir. Diger baz1larma gore ise sebeb bildiren bir edattlr. Fa
kat bu edat Allah'm bunlan onlara takdir etmesi ic;in bir sebep bildir
mektedir. Sonra Allah Teala onlan: uYakmda bileceksiniz.» kavli ile 
tehdid etmi§tir. Birisi §Oyle diyor: Allah'a yemin ederim ki §ayet beni 
bir kale muhat1z1 tehdid etmi§ olsayd1 ondan korkard1m. Burada teh
did eden zat; bir §eye; ol, deyiverince hemen oluveren Alla~ Teala ise 
durum nice olur? 

Allah Teala delilsiz, huccetsiz ve biirhans1z olarak putlara tapm
maYl uyduran mii§rikleri reddederek §Oyle buyurur: <<Yoksa onlara or
tak ko§malanm soyleyen bir delil mi indirdik?» Buradaki soru istif
ham-1 inkaridir. Yani ortada boyle bir §ey yoktur. 

«Ne zaman da insanlara bir rahmet tattlrd1 isek onunla sevinirler. 
Ama yaptlklarmdan dolay1 ba§larma bir kotiiliik gelirse, hemen iimid-

.lerini kesiverirler.>> Burada insan ay1planmaktad1r ki, o ancak Allah'm 
korudugu ve muvaffak k1ld1g1 bir varhktan ibarettir. Halbuki insana 
bir nimet isabet ettiginde §lmanp azar ve: «Kotiiliikler gitti ba§Imdan, 
diyerek kendi kendine sevinir ve ba§kalarma kar§l oviiniip biiyiiklenir.» 
(Hud, 10). Ba§ma bir zorluk geldiginde ise iimitsizlige dii§er ve bundan 
sonra biitiin biitiine bir hayrm gelmesinden iimidini keser. Allah Teala: 
«Ancak s1kmtlya, darhga sabredip bollukta salih ameller i§leyenler miis
tesna.» buyurmu§tur. Nitekim sahih bir hadiste de §Oyle buyrulur: Mii'
mine §a§lhr; Allah onun ic;in ne takdir buyurmu§sa bu onun ic;in an
cak bir hay1r olur: Bolluga kavu§ursa §iikreder de bu onun ic;in haYlr 
olur. Darhga dii§erse sabreder de bu onun ic;in haYlr olur. 

«Gormezler mi ki Allah, r1zk1 diledigine yay1p bir olc;iiye gore verir.'> 
Hikmeti ve adaleti ile bunda yegane tasarruf sahibidir. Bir kavmin nz
klm geni§letir de diger baz1larmm nzkm1 daralt1r. Muhakkak ki bunda 
inanan bir kavim ic;in ayetler vardlr.» 

38 - Akrabaya, yoksula ve yolda kalml§a hakk1n1 ver. 
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Bu, Allah'1n nzasrm dileyenler ic;in daha hay1rhd1r ve i~te 
onlar kurtulu~a erenlerdir. 

39 - insanlann maHan ic;inde arts1n diye verdiginiz 
faiz Allah kahnda artmaz. Allah'1n nzas1ru dileyerek ver 
diginiz zekat ise boyle degildir. hte onlar; sevablann1 kat 
kat artlranlard1r. 

40 -- Slzi yaratan, sonra nziklandiran, sonra oldi.i.ren 
ve daha sonra dirilten de Allah't1r. O'na ko~t~gunuz or 
taklann1zdan boyle bir ~ey yapan var m1d1r? Allah, on
lann ko~tuklan ortaklardan mi.i.nezzehtir, yi.i.cedir. 

Allah Tea.la akrabaya iyilik ve s1la-1 rahmde bulunmayt; harcaya
cak bir §eyi almayan veya yanmda bulunanlar kendisine yetmeyen yak
aula, nafakayt ve yalculugunda ihtiya<; duyduklarma muhta<; alan yal
da kalnn§a hakkm1 vermeyi emrediyar. Bu, Allah'm nzasm1, en yti.ce 
gaye alan k1yamet gti.nti. Allah'a bakmay1 dileyenler i<;in daha haytrh
dlr. Ve i§te anlar hem dti.nyada, hem de ahirette kurtulu§a erenlerdir. 
ttinsanlarm mallan i<;inde artsm diye verdiginiz faiz Alhih katmda art
maz.>> Kim insanlara verdiginden daha fazlasm1 kendisine vermeleri 
i<;in bir hediyye verirse bunun Allah katmda anun i<;in bir sevab1 yak
tur. ibn Abbas, Mti.cahid, Dahhak, Katade, ikrime, Muhammed ibn 
Ka'b ve ~a'bi, ayeti boyle tefsir etmi§lerdir. Her ne kadar bunun sevab1 
yaksa da mti.bahtlr. ~u kadar var ki bu Allah Rasulti. (s.a.)ne mahsus 
alarak yasaklanml§tlr. Bu Dahhak'in kavli alup ttVerdigini <;ak gorerek 
ba§a kakma.» (Mti.ddessir, 6) ayetini buna delil getirir. Yani daha faz
lasml isteyerek bir iyilikte bulunma, hediyye verme demektir. ibn Ab
bas : Faiz ikidir. Bir faiz vard1r ki, dagru degildir - ibn Abbas bu faizle 
satl§taki faizi kasdediyar- bir faiz daha vard1r ki bunda bir beis yak
tur. Bu; ki§inin daha fazlasm1 umarak verdigi hediyyedir, demi§ sanra 
da: ttinsanlarm mallan i<;inde artsm diye verdiginiz faiz Allah katmda 
artmaz.» ayetini akumu§tur. Allah katmdaki sevab ancak zekatad1r. Bu 
sebepledir ki : ttAllah'm nzasm1 dileyerek verdiginiz zekat ise boyle de
gildir. i§te anlar, sevablanm kat kat artlranlard1r. (Allah'm sevab ve 
mti.kafatlarm1 kat kat artlrd1g1 kimseler.) » buyurmu§tur. Sahih bir ha
diste §oyle buyrulur: Bir kimse temiz kazan<;tan bir denk hurma tasad
duk ettiginde Rahman anu kudret eliyle ahr ve hurma, Uhud dagmdan 
daha bti.yti.k aluncaya kadar sahibi i<;in sizden birinin taytm veya dew 
yavrusunu yeti§tirip bti.yti.ttti.gti. gibi arttmp bti.yti.tti.r. 
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«Sizi yaratan, sonra nz1kland1ran Allah'tlr.» Yarat1c1 ve nz1k veri
ci O'dur . .insan annesinin karmndan <;1karken bilgisiz, duygusuz, gorgu
suz ve <;lplak olarak dogar. Bundan sonra Allah Teala ona ortiiler, el
biseler, mal, emlak ve kazan<;lar bah§eder.» . Nitekim .imam Ahmed'in 
Ebu Muaviye kanahyla .. . Halid'in ogullan Habbe ve Seva'dan rivayeti
ne gore onlar §Oyle anlatml§: Hz. Peygamber (s.a.)in yamna girdik. Bir 
§eyler diizeltiyordu. Ona yard1m ettik. f]oyle buyurdu: Ba§lanmz hare
ket ettigi surece nz1ktan umid kesmeyiniz. f]iiphesiz insam annesi, iize
rinde elbise olmaks1zm k1pk1z1l et olarak dogurur. Sonra Allah Teala onu 
r1z1kland1nr. 

«Bu hayattan «sonra sizi oldiiren» ve daha sonra k1yamet giinii 
«dirilten» de Allah'tlr. (Allah'm dl§mda tapmageldiginiz ve) O'na ko§
tugunuz ortaklanmzdan boyle bir §ey yapan var m1d1r?» Onlardan hi<; 
birisi bunlardan hi<; bir §eyi yapmaya gii<; yetir~mez. Bilakis Allah Te
ala yaratma, nz1k verme, diriltme ve oldiirmede e§sizdir. Sonra klyamet 
giinu yaratlklan tekrar diriltecektir. Bu · yuzden butun bunlardan son
ra: «Allah, onlarm ko§tuklan ortaklardan munezzehtir, yiicedir.» bu
yurmu§tur. 0 yucedir, munezzehtir, ortag1 veya benzeri veya e§iti veya 
~ocugu veya babas1 olmaktan yiicedir, Aziz'dir, biiyiiktur. Aksine hi<; 
bir dengi olmayan, dogmayan, dogurmayan, Ehad, Ferd ve Samed olan
dlr. 

$~~~,~.·, .,~ :iJ 6\~~/J~~u;~,~\: 
., \ ~ ~ , .. ~ .,.. . . /.?!. .;' " ~ II' ., ., , 

:::;:5t~~JQ~\~,(S\?~_£J;i~;'4\j;\f~~®:S~ 
®~ .. ; 

' 
41 - insanlann elleriyle i~lediklerinden dolay1 karada 

ve denizde Fesad belirdi. Ki yaptlklann1n bir k1sm1n1 on
lara tattlrs1n. Belki donerler. 

42 - De ki: Yeryuzunde gezip dolaf}ln da daha once 
gec;enlerin ak1betinin nas1l oldugunu gorti.n. Onlar1n c;ogu 
mu~rik idiler. 

Karada ve Denizde Fesad 

ibn Abbas, ikrime, Dahhak, Siiddi ve ba§kalan derler ki : Burada 
karadan maksad su bulunmayan yerler, <;ollerdir. Denizden maksad ise 
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§ehirler ve kasabalard1r. ibn Abbas ve ikrime'den gelen bir rivayete go
re ise deniz; §ehirler ve kasabalarm nehir kenarmda olanland1r. Ba§-. 
kalan ise §Oyle diyor: Karadan maksad bilinen kara, denizden maksad 
da bilinen denizlerdir. Zeyd ibn Rufey' der ki: <<insanlarm elleriyle i§
lediklerinden dolay1 karada ve denizde bozgun belirdi.» Karada yagmur 
kesildi de pe§inden k1tllk geldi. Denizde yagmur kesildi de deniz hay
vanlan kor oldu. Zeyd ibn Rufey'in bu soziinii ibn Ebu Hatim rivayet 
etmi§tir. Yine ibn Ebu Hatim'in Muhammed ibn Abdullah ibn Yezid 
kanallyla.. . Miicahid'den rivayetine gore o, a yeti §Oyle a<;Ikllyor: Ka
radaki bozukluk Ademogulunun oldiiriilmesi, denizdeki bozukluk ise ge
milerin gasb yoluyla almmas1d1r. Ata el-Horasani karadan maksadm ka
radaki §ehirler ve kasabalar, denizlerden maksadm da denizdeki ada~ 
lar oldugunu soylemi§se de birinci a<;Iklama daha kuvvetli olup <;ogun
luk bu gorii§tedir ve Muhammed ibn ishak'm es-Sire'sinde zikretmi§ 
oldugu §U haber de bunu desteklemektedir: Allah Raslllii (s.a.) Eyle 
krah ile ban§ yaptl ve iilkesinde ona mektup yazd1 (iilkesinin idaresini 
ona b1raktl) . 

«insanlarm elleriyle i§lediklerinden dolaYl karada ve denizde boz
gun belirdi.ll ayetinin anlam1 §Udur: ~iiphesiz ki meyveler ve ekinler
deki eksiklik giinahlar sebebiyledir (Allah'a isyan olan i§ler sebebiyle
dir). Ebu'l-Aliye der ki: Kim yeryiiziinde Allah'a asi gelmi§se §iiphesiz 
yeryiiziinde bozgunculuk yapnn§tlr. Zira yeryiizii ve gogiin diizeni Al
lah'a itaat iledir. Bu sebepledir ki Ebu· Davud'un rivayet etmi§ oldugu 
bir hadiste §Oyle buyrulur: Muhakkak ki yeryiiziinde yerine getirilen, 
uygulanan bir hadd cezas1, yeryiizii ehli i<;in onlara kirk sabah yagmur 
yagdlnlmasmdan daha sevimlidir. Bunun sebebi cezalar uyguland1g1 
zaman insanlarm veya <;ogunlugunun veya onlardan bir <;ogunun ha
ramlan i§lemekten kendilerini ahkoymaland1r. Allah'a isyan olan amel
ler i§lendigi zaman bu, goktEm ve yerden bereketlerin sona ermesine · se
bep olur. Bu sebepl~dir ki Hz. isa (a.s.), ahir zamanda indigi zaman bu 
tertemiz §eriatla hiikmedecek; domuzlan oldiirecek, ha<;I k1racak ve ciz
yeyi kald1rarak in~anlar sadece islam'1 (miisliiman olmalanm) veya kl
hca raz1 olmalanm kabul edecektir. Allah Teala onun zamamnda Dec
cal ile ona uyanlan, Ye'cuc ve Me'cuc'u helak buyurdugu zaman yeryiizii
ne: Bereketlerini <;Ikar, denilecek. Bir nardan bir insan toplulugu yiye
cek (ve doyacaklar) kabugu ile golgelenecekler. Sagmal bir devenin 
siitii insanlardan bir topluluga yeterli olacak. Bu, ancak Allah Rasulii 
(s.a.)niin §eriatmm uygulanmasmm bereketiyle olacaktlr. Ne zaman 

IJ. 
ki adalet yerine getirilir i§te o zaman bereketler ve hay1r <;ogahr. Sa-
hih bir hadiste §Oyle buytulur: Muhakkak ki bir giinahkar oldiigiinde 
kullar, iilkeler, aga<;lar ve canhlar (hayvanlar) rahata ererler. imam 
Ahmed ibn Hambel der ki : Bize Muhammed ve Hiiseyn'in Avf'dan, 



6380 !BN KESIR (ctiz: 21; SOre : 30 

onun da Ebu Kahzem'den rivayetlerine gore o, §oyle anlatrru§ : Ziyad 
-veya ibn Ziyad- zamamnda birisi iginde hurma gibi taneler olan bir 
kese bulmu§. Tanelerin iizerinde §oyle yaz1hym1§: Bu, adaletle i§ gorii
len bir zamamn bitkisidir. Malik'in Zeyd ibn Eslem'den rivayetine gore 
ayetteki bozgun ile §irk kasdedilmektedir. Ama bu ag1klama §Uphelidir. 

«Ki (Allah) yaptlklarmm bir k1smm1 onlara tattlrsm. Belki do
nerler.)) Onlan katmdan bir deneme ve yaptlklanmn bir kar§1hg1 olarak 
mallarmm, nefislerinin ve meyvelerinin eksikligi ile dener. Belki gu
nahlarmdan donerler. Nitekim Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de 
§Oyle buyurur: ccBelki donerler diye onlan guzellikler ve kotiiliiklerle 
denedik.)) (A'rat, 168) . 

ceDe ki: Yeryuzunde gezip dola§m da sizden once gegenlerin akl
betinin nas1l oldugunu gorun. Onlann gogu mii§rik idile1. )) Bakm ki Al
lah'm elgilerini yalanlama ve nankorliikleri yiiziinden ba§larma neler 
geldigini goriin. 

43 - Reddine asla imkan bulunmayan, Allah'1n o giinu 
gelmezden once, yii.zunu dosdogru dine <;evir. Ki o glln in
sanlar bolllk boluk aynlacaklardlr. 

44 - Kim kiifrederse kufru kendi aleyhinedir. Kim de 
salih amel i~lerse kendisi i<;in rahat bir yer hazlrlaml~ olur. 

45 - Ki, iman edip salih ameller i~leyenleri Allah'1n 
fazhndan mukafatland1rmas1 i<;indir bu. Muhakkak ki 0, 
kafirleri sevmez. 

Allah Teala kullarma, zatma itaatla dogruluga ko§malanm, hayir
larda acele etmelerini emrediyor ve §oyle buyuruyor: Reddine asla im
kan bulunmayan, Allah'm olmasm1 diledigi takdirde hig kimsenin geri 
geviremeyecegi k1yamet gunu gelmezden once yuziinu dosdogru dine 
gevir ki, o gun insanlar boluk boluk aynlacaklar; bir IJoiiik cennette, 
bir boliik cehennemde olacaktlr. Kim kiifrederse kiifru kendi aleyhine
dir. Kim de salih amel i§lerse kendisi igin rahat bir yer haz1rlam1§ olur. 
Ki, !man edip salih ameller i§leyenleri Allah'm fazlmdan mukatatlan-
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d1rmas1 ic;indir bu. Allah onlan fazh ile miikafatlandiracaktir. Bir iyi
ligi on katmdan yediyiiz katma ve diledigi bir miktara kadar olmak 
iizere miikafatlandiracaktir. Muhakkak ki 0, kafirleri sevmez. Bununla 
birlikte onlar hakkmda asla zulmetmeyen yegane Adil'dir 0. 
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46 - Ruzgarlan mujdeciler olarak gondermesi, rahme
tinden size tattlrmas1, emri ile gemilerin yuzmesi ve lut
fundan nzlk istemeniz O'nun ayetlerindendir. Belki ~ukre
dersiniz. 

4 7 - Andolsun ki send en once Biz, nice pey.gamberleri 
kendi ka vin1lerine gondermi~izdir de onlara ac;1k deliller 
getirmi~lerdir. Ama Biz sue; i~leyenlerden oc; aldlk. <;unku 
mu'minlere yardrm etmek ustumuze bir haktlr. 

Riizgarlann Verdigi Miijde 

Allah Teala yaratlklarma olan nimetlerini amyor. Pe§inden yagmu
run geli§ini miijdeleyen riizgarlan rahmetinin i::iniinden gi::inderdigini. 
0: ((Rahmetinden size tattirmas1 ic;in ... l) buyurmu§tur. Burada kullan 
ve iilkeleri diriltmek iizere indirmi§ oldugu yagmur kasqedilmektedir. 
((Emri ile gemilerin» denizde riizgarla ((yiizmesi ve» iilkeden iilkeye, · 
bi::ilgeden bi::ilgeye gitmekle, ticaret ve mai§et pe§inden ko~makla ((lut
fundan nz1k istemeniz O'nun ayetlerindendir.» Olur ki, size sayilama
yacak kadar c;ok, ac;1k ve gizli nimetler bah§ettiginden dolaYI Allah'a 
((§ iikredersiniz. 11 

((Andolsun ki senden once Biz, nice peygamberleri kendi kavimle
rine gi::indermi§izdir de onlara ac;1k deliller getirmi§lerdir. Ama biz sue; 
i§leyenlerden i::ic; ald1k .ll Ayeti, Allah Teala'nm kulu ve elc;isi Muham
med'i kavminden ve insanlardan birc;ogunun onu yalanlamasma kar
§m bir teselliden ibarettir. Ummetlerine apac;1k deliller getirmelerine 
ragmen gec;mi§ peygamberler de yalanlanml§tl. Ama Allah Teala, on
Ian yalanlay1p z1d gidenlerden intikam almi§ ve onlara inananlan kur-
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tarrni§tlr. <<Ciinkii mii'minlere yard1m etmek iistiimiize bir haktlr.>> .Bu, 
fazll ve keremiyle Allah Teala'mn yiice zatma has k1lrn1§ oldugu bir 
haktlr. Nitekim ba§ka bir ayet-i kerime'de §Oyle buyurur: <<Rabb1mz 
rahmeti kendi iizerine yaznn§tlr.>> (En'am, 12). ibn Ebu Hatim'in ba
basi kanallyla . .. Ebu Derda'dan rivayetine gore o, Allah RasUlii (s.a.) 
nii §oyle buyururken i§itmi§ : Karde§inin 1rzm1 koruyan hie; bir miislii
man ki§i yoktur ki, k1yamet giinii cehennem ate§ini ondan c;evirmesi 
Allah'm iizerine bir hak olmasm. Sonra Allah Rasulii : <<<;iinkii mii'min
lere yard1rn etmek iistiimiize bir haktlr. n ayetini tilavet buyurrnU§tUr. 

48 - Allah O'dur ki, ruzgarlan gonderip bulutlan yu
rutur ve onlan diledigi gibi gokte yayar ve k1s1m k1s1m 
y1gar. Nihayet sen de aralanndan yagmurun c;rktlgini go
rursun. Allah'In kullanndan diledigine verdigi yagmurla 
onlar hemen seviniverirler. 

49 - Halbuki daha onceden kendilerine yagmur indi
rilme~inden kesin olarak umitlerini kesmi~lerdi. 

50 - Allah'1n rahmetinin belirtilerine bir baksana. 
Toprag1 oldukten sonra nas1l diriltiyor? i~te 0, butun olu
leri de muhakkak diriltecek. 0, her ~eye kadirdir. 

51 - Andolsun ki, bir ruzgar gonderir de ye~illikleri 
~rartlrsak bunu .gorunce hemen nankorluge ba~larlar. 

Allah Teala ic;erisinden suyu indirdigi bulutu nas1l yaratt1gm1 
ac;1klay1p §Oyle buyurur: «Allah O'dur ki, riizgarlan gonderip bulutlan 
yiiriitiir .>> Birgoklarmm zikrettigine gore, Allah Teala bulutlan deniz
den veya diledigi bir yerden yiiriitiir. Diledigi gibi gokte yayar, uzatlr, 

s 

c 
r 
c 

r 



Rllm, 48-51) HAD!SLERLE KUR' AN -I KERIM TEFSIR! 6383 
-------------------------------------------------------- t 

9ogalt1r, geli§tirir, azdan 90k yapar, bir bulut meydana getirir de goz 
i't<flp kapayacak kadar siirede sen onun bir kalkan gibi oldugunu goriir
siin soma onu yayar ve nihayet biitiin ufku doldurur. Bazan da yag
mur deniz tarafmdan su dolu ve ag1r olarak gelir. Nitekim ba§ka bir 
ayet-i kerime'de : «O'dur ki, rahmetinin oniinden riizgan miijdeci ola
rak gonderir. Nihayet bunlar ag1r yiiklii bulutlan yiiklendiginde Biz 
onu olii bir memlekete gonderir, su indirir ve onunla her tiir mahsuller 
yeti§tiririz. i§te oliileri de boylece <;:1karmz. Ta ki, iyice dii§iiniip ibret 
alasm1z.» (A'raf, 57) buyrulurken burada da: «Allah O'dur ki, riizgar
lan gonderip bulutlan yiiriitiir ve onlan diledigi gibi gokte yayar ve 
kls1m k1s1m ytgar.» buyurmu§tur. Miicahid, Ebu Amr ibn Ala, Matar 
el-Varrak ve Katade, ayetteki ( \A...S"' ) kelimesini; k1s1m klSlm, §ek
linde a91klam1§lard1r. Bir ba§kas1 ise; iist iiste ytg1lnn§ diye a<;1klar ki 
Dahhak boyle soylemektedir. Bir ba§kas1 §oyle diyor : Suyun <;oklugun
dan dolayt siyah olarak ytgar. Sen onu siyah, ag1r ve yere yakm olarak 
goriirsiin. 

«Nihayet sen de aralarmdan yagmurun, (damlalarm) <;1ktlgm1 go
riirsiin. Allah'm kullarmdan diledigine verdigi yagmurla onlar (ihti
ya<;lan alan yagmurun iizerlerine inmesi ve kendilerine ula§masl ile) 
hemen sevinirler. Halbuki daha onceden kendilerine yagmur indirilme
sinden kesin olarak iimitlerini kesmi§lerdir.n Yani kendilerine bu yag
murun ula§tlgl o kavim, bundan once yagmurun kendilerine inmesin
den kesin olarak iimitlerini kesmi§ durumdayd1lar. Yagmur indigi za
man mutlaka onlarm fakir ve muhta<; olduklan halde gelmi§tir. Boy
ieee· yagmur onlan sonsuz derecede sevindirmi§ olur. Ayeti §Oyle anla
mak da miimkiindiir: Yagmur inmezden once onlar yagmura muhta<; 
durumdayd1lar. Uzun siire onlara yagmur yagmam1§tl. Yagmurun ya- · 
gacagm1 bildikleri zamanda yagmuru gozetleyip beklemi§ler ve fakat 
yagmur gecikmi§. Bir siire daha ge<;:mi§, onlar yagmur gozetlemi§ler 
ama yine yagmam1§. Art1k yagmurdan biitiiniiyle iimitlerini kestikten 
sonra birden · yagmur yagmaya ba§lann§; arazileri §ak §ak oh.lp kuru
duktan sonra uyanml§, kabarml§ ve her bir giizel bitkiden <;:ift <;ift bi
tirmi§tir. Bu sebepledir ki Allah Teala §oyle buyurur : «Allah'm rahme
tinin belirtileri alan yagmura bir baksana. Toprag1 oldiikten soma na
Sll diriltiyor?n 

Devamla Allah Teala, oliimiinden, dag1hp par<;alanmasmdan soma 
cesedleri diriltecegine i§aretle §Oyle buyuruyor: «i§te 0 , biitiin oliileri de · 
muhakkak diriltecek.ll Bunlan yapan elbette oliileri diriltmeye de «ka
dirdir.n Zira 0 §iiphesiz her §eye gii<; yetiricidir. 

«Andolsun ki, bir riizgar gonderir de ye§illikleri sarartlrsak onu go
riince hemen nankorliige ba§larlar. )) Ayetinde Allah Teala §oyle buyuru
yor : Onlarm ektigi, ye§erip geli§mi§ ve sap1 iizerinde durabilir hale gel-



6384 iBN KES!R ( Ciiz : 21.; Sure: 30 

mi§ ekinlerinin iizerine kuru bir riizgar gonderir de onlar, ye§illiklerinin 
sararmaya ve bozulmaya ba§lad1gm1 goriirlerse, hemen bu durumdan 
sonra kendilerine daha onceden verilen nimetleri inkara, nankorliige 
ba§larlar. Nitekim ba§ka bir ayet-i kerime'de §6yle buyrulur: «~imdi 

bana, ek.>nekte oldugunuzu haber verin. Onu siz mi bitiriyorsunuz, 
yoksa Biz miyiz .bitirenler? Dilersek Biz onu c;orc;op yapanz da §a§ar ka
hrsmiz. Dogrusu bore; altma girdik, daha dagrusu biz yoksul kald1k der
siniz? (Vakla, 63-67) . ibn Ebu Hati:m der ki: Bize babamm ... Abdullah 
ibn Amr'dan rivayetine gore a, §Oyle demi§: RiizgEtrlar ge§it ge§ittir. 
Bunlardan dordii rahmet, dordii de azabd1r. Rahmet olanlar; yaYICI, 
miijdeleyici, birbiri ardmca gonderilen, esip savuran riizgarlard1r. Azab 
alan riizgarlar ise; akim denilen k1s1r ve a§Ilama yapmayan riizgar ile 
sarsar ad1 verilen saguk yeldir. Bu ikisi karadad1r. Bir de As1f ve Kas1f 
ad1 verilen, §iddetle esen flrtma §eklinde iki tiir riizgar daha vard1r ki 
bu ikisi denizde alur. · 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize ibn Vehb'in karde§i aglu Ebu Ubey
dullah'm ... Abdullah ibn Amr'dan rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.) 
§oyle buyurmu§: Riizgar ikinci kat yeryiiziinden miisahhar kilmmi§tlr. 
Allah Teala Ad kavmini helak buyurmay1 dilediginde, riizgann karuyu
cusuna Ad'1 helak edecek bir riizgar gondermesini emretmi§ti. Melek: 
Rabb1m, anlarm iizerine okiiziin burun deligi kadar bir riizgar gonde
reyim, dedi. Cebbar alan Rab Teala: HaYir, buyurdu. Boyle yaparsan 
yeryiizii ve iizerindekileri tersyiiz eder. Fakat anlara bir yiiziik kada
nm gander. i§te bu Allah Teala'nm kitabmda: «Her ugrad1g1 §eyi bi
rakmaYIP taza c;eviriyardu.» (Zariyat, 42) buyurdugu husustur. Bu ha
dis garibdir. Hz. Peygamber'e ref'i ise miinkerdir. Goriindiigii kadanyla 
bu, Abdullah ibn Amr (r.a.)m soziindendir. 

52 - Bunun i<;in sen, oliilere kat'iyyen i!?ittiremezsin. 
Doniip giden sag1rlara da daveti duyuramazs1n. 

53 - Korleri sap1khklanndan vazge<;irip dogru yola 
dondiiremezsin. Sen ayetlerimizi ancak inananlara duyu
rabilirsin. i!?te onlar miisliimanlard1r. 
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Oliilere Duyurabilir misin Hi~? 

Allah Teala bu ayet-i kerime'lerde §byle buyuruyor: Nas1l ki kabir
lerindeki oHilere i§ittirmek, i§itmeyen sag1rlara sozunu ula§tlrmak 
kudretine sahib degilsin ve bununla beraber onlar sana arka <;evirmek
tedirler; aym §ekilde hakka kar§I kor olanlan hidayete erdirmeye ve 
onlan sap1khklarmdan <;evirmeye de gii<; yetiremezsin. Bunlar ancak 
Allah'a aittir. Diledigi zaman dirilerin s~slerini oliilere i§ittirmek, dile
digini hidayete erdirmek ve diledigini sap1ttlrmak O'nun kudreti dahi
lindedir. O'nun di§mda hi<; kimseye bu gii<; verilmemi§tir. Bu sebeple
dir ki §byle buyurur: ((Sen, ayetlerimizi ancak inananlara duyurabilir
sin. I§te onlar miisliimanlard1r. (Allah'a boyun egen, O'na icabet eden 
ve O'na itaat edenlerdir. I§te hakk1 i§iten ve hakka tabi olanlar da bun
lardir.) >> Bu, inananlarm durumudur. Birincisi ise kafirlerin misalidir. 

· Nitekim ba§ka bir ayet-i kerime'de §tiyle buyrulur: «Ancak dinleyenler 
_icabet ederler. Oliilere gelince; onlan Allah diriltir. Sonra O'na dondii
riiliirler .>> (En'am, 36) . 

Abdullah ibn Omer'in rivayet etmi§ oldugu bir hadise gore; Hz. 
Peygamber (s.a.), Bedir kuyusuna atllml§ oliilerle ii<; giin sonra konu§
mu§, onlan azarlami§tl. Nihayet Hz. Orner ona: Ey Allah'm el<;isi, ko
ku§mU§ bir kavme ne diye hitabedersin? demi§ti. Hz. Peygamber: Nef
sim kudret elinde olan (Allah) a yemin e~erim ki siz benim soylemekte 
olduklanm1 onlardan daha iyi i§itir durumda degilsinizdir. ~u kadar 
var ki onlar cevab veremezler. Abdullah Ibn Omer'in bu hadisi riva
yetine kar§I mii'minlerin annesi Hz. Ai§e (r.a.) ((Bunun i<;in sen, olii
lere kat'iyyen i§ittiremezsin.» ayetini delil getirerek Allah Rasulii (s.a.) 
niin yukandaki soziinu §byle te'vil etmi§tir: ~iiphesiz ki onlar benim 
kendilerine soyleyegelmekte oldugum .§eylerin ger<;ek oldugunu §U an
da <;ok iyi bilmektedirler. Katade der ki: Allah Teala onlan peygamberi 
i<;in diriltmi§ de onlar bir azarlama, su<;lama ve o<; alma §eklinde onun 
soziinii i§itmi§lerdir. Alimler katmda sahih olan ise Ibn Omer'in rivaye
tidir. Zira onun sahih olduguna bin;ok yonlerden §ahidler vard1r. Bu 
ctimleden olarak Ibn Abdiilberr'in Ibn Abbas'tan merfU' olarak rivay~t 
ettigi ve sahihtir dedigi bir hadiste §byle buyrulur: Bir kimse diinyada 
iken tammakta oldugu bir· miisliiman karde§inin kabrine ugrar da ona 
selam verirse Allah Teala onun ruhunu kendisine iade eder de selam 
verenin selamma kar§Illk verir. 

t::.::: :}.,.,._ ....... .....-::, .... ~ ~ .... ; ................ ,.,..... . ...... ~ ....... ! • .., •• ~ .... ... ~>> a j~~~~ o:J'~~ \~ ~~~· .. · ~\~\ ~, , r ~ "" . ..... ~r ~ ~ , 
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54 -Allah O'dur ki, sizi gu<;siiz olarak yaratm1~tlr. 

Gii<;siizliikten sonra kuvvetli k1lmi~, sonra da kuvvetliligin 

ar_d1ndan gii<;siiz ve ihtiyar yapm1~tlr. 0, diledigini yaratrr. 

0 Alim'dir, Kadir'dir. 

Allah Teala insanm yaratlh§mdaki tav1rlarmda bir halden ba§ka 
bir hale ge<;ip durdugunu haber verir. insanm ash topraktan, sonra 
nutfeden, sonra bir kan p1htlsmdan, sonra bir <;ignem ettendir. Bun
lardan sonra kemik olmu§, kemige et giydirilmi§ . ve ona n1h ufiirtilmi.i§
tur. Daha sonra annesinin karmndan zay1f, nahif, gii<;siiz, kuvvetsiz 
olarak <;Ikmi§tlr. Daha sonra yava§ yava§· geli§ip kii<;iik bir <;ocuk, yeni 
yetme bir gen<;, ergi!J-lige ula§ml§ bir gen<;, bir delikanh olmu§tur. Bu, 
gii<;siizliikten sonra kuvvettir. Sonra zay1flam:tya ba§lami§ once orta 
ya§h bir insan, sonra ihtiyar, sonra pir-i fani olmu§tur. i§te bu da kuv
vetten sonra zay1fhk, gii<;siizluktur. Himmeti, hareketi ve gucu zaytfla
ffil§, sa<;lan agarrm§, a<;1k ve gizli ozellikleri degi§mi§tir. Bu sebepledir 
ki Allah Teala §oyle buyurur: «Sonra da kuvvetliligin ardmdan gii<;siiz 
ve ihtiyar yapml§tlr. 0, diledigini yaratlr. (Kullan hakkmda diledigi 
ile · tasarrufta bulunur.) 0 Alim'dir, Kadir'dir.» imam Ahmed der ki: 
Bize Veki'nin ... · Atlyye el-Avfi'den rivayetine gore o, §oyle anlatmi§: 
«Allah O'dur ki si;d gii<;siiz olarak yaratmi§tlr. Gii<;siizlukten sonra 
kuvvetli k1lm1§, sonra da kuvvetliligin ardmdan gii<;siiz ve ihtiyar 
yaprm§tlf.)) ayetindeki ( ~ ) kelimelerinin ilk harfini fetha 
okumu§tum. Bana bu kelimeleri dad harfinin dammesi ile okudu, son
ra : Allah Rasulu (s.a.)ne senin bana okudugun gibi okuniu§tum. Seni 
tutup (duzelttigim) gibi o da beni tutup duzeltmi§ti, dedi. Hadisi Ebu 
Davud ve Tirmizi -ki Tirmizi hadis hasendir diyor- Fudayl kanahyla 
rivayet etmi§lerdir. Aynca Ebu Davud da Abdullah ibn Cabir kanahy
la ... Ebu Said'den bunun bir benzerini rivayet etmi&tir. 
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55 -. K1yametin kopacag1 giin su<;lular bir saattan ba~
ka kalmachklanna yemin ederler. i~te onlar boylece alda· 
tlhp dondiirii.liirler. 

56 - Kendilerine bilgi ve iman verilenler: Andolsun ki 
Allah'1n kitab1nda yaz1lan o yeniden dirili~ giiniine kadar 
kald1n1z. i~te bu, yeniden dirili~ giiniidiir. Ama siz bilmi
yordunuz, derler. 

57- Zulmedenlerin o gun ma'zeret beyan etmeleri 
fayda vermez. Artlk kendilerinden (Allah'In ho~nud ola
cagi ~eye) donii~leri de istenmez. 

Allah Teala katirlerin diinyada ve ahirette bilgisiz olduklanm ha
ber veriyor. Diinyada putlara tapmma bilgisizligini gostermi§lerdir. 
Ahiretteki bilgisizlikleri ise daha biiyiik bir bilgisizlik olacaktlr. Onla
rm diinyada bir tek saat kaldiklarma dair Allah'a yemin edecek olma
lan onlarm bu bilgisizlikleri ciimlesindendir. Onlar bununla aleyhlerine 
huccet konulmadigi, onlara iniihlet verilmedigi ve dolayisiyla oziirleri
nin kaldmlmadigi niyyeti ve kasd1 ile boyle soyleyeceklerdir. Allah Te
ala: «i§te onlar boylece aldatlhp dondiiriiliirler. Kendilerine bilgi ve 
iman verilenler: Andolsun ki Allah'm kitabmda yaz1lan o yeniden di
rili§ giiniine kadar kaldm1z, derler.» buyurur ki, inanan bilgin kimseler 
diinyada iken onlarm aleyhine nas1l huccet koymu§lar ise ahirette de 
kendilerine cevab verecek ve bir saattan ba§ka diinyada kalmad1klarma 
yemin ettikleri zaman onlara: «Yaratlldigmiz giinden yeniden diriltil
diginiz giine kadar amellerin yazild1g1 kitabda o yeniden dirili§ giiniine 
kadar kald1mz. i§te bu, yeniden dirili§ giiniidiir. Ama siz bilmiyordu
nuz.» diyeceklerdir. 

Allah Teala buyurur ki: «Zulmedenlerin k1yamet giinii ma'zeret 
beyan etmeleri, i§lediklerinden oziir dilemeleri fayda vermez. Artlk ken
dilerinden (Allah'm ho§nU.d olacag1 §eye, diinyaya) donii§leri de isten
mez.)> Nitekim ba§ka bir ayet-i kerime'de de §Oyle buyurmaktadir: «HO§ 
tutulmalanm isteseler de artlk ho§ tutulmazlar.» (Fussilet, 24). 
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58 - Andolsun ki bu Kur'an'da insanlar i~in her tiir· 
lii misali irad etmi~izdir. Bununla beraber sen, onlara her
hangi bir ayet getirmi~ olsan kiifredenler: Siz ancak ba
tll ~eyler ortaya atanlars1n1z, derler. 

59 - 1~te Allah bilmeyenlerin kalblerine boyle damga 
basar. 

60 - Sabret, ~iiphesiz ki Allah'1n va'di haktlr. Yaki
nen inanmayanlar seni hafiflige itmesinler. 

Allah Teala bu ayet-i kerime'lerde buyurur ki: «Andolsun k1 bu 
Kur'an'da insanlar ic;in her tiirlii misali irad etmi§, (gert;e~i onlara 
apac;1k beyan etmi§ ve hakk1 laytk1yla anlaytp tabi olmalan it;in 
onda kendilerine misaller vermi§)izdir. Bununla beraber sen, onlara 
herhangi bir ayet getirmi§ olsan kiifredenler: Siz ancak bat1l §eyler 
ortaya atanlarsm1z, derler.» Yani onlar ister kendi teklifleri ile ve ge
rekse ba§ka §ekilde olan herhangi bir ayet, bir mucize gorseler ona 
inanmazlar. Onun bir biiyii ve batll oldu~una inamrlar. Nitekim aym 
yar1lmas1 ve benzeri mucizelerde boyle soylemi§lerdir. Allah Teala ba§ka 
bir ayet-i kerime'de: «Do~rusu iizerlerine Rabb1mn sozti. hak olanlar 
inanmazlar. Onlara her tiirlii ayet gelse bile. Elem verici azab1 goriince
ye kadar.» (Yunus, 96, 97) buyururken burada da §oyle buyurmaktad1r: 
''i§te Allah bilmeyenlerin kalblerine boyle damga basar. (Onlarm sana 
z1d gitmelerine ve inadla§malarma) sabret, §iiphesiz ki Allah'm va'di 
hakt1r. Sana va'detmi§ oldugu yard1m1m yerine getirecek ve giizel aki
beti diinyada ve ahirette sana ve sana tabi olanlarm iizerine kllacak
tlr. Yakinen inanmayanlar seni hafiflige itmesinler.>> Allah'm seni gon
dermi§ oldugu hak iizere sabit kadem ol. ~iiphes~z 0, hakklnda hie; bir 
§iiphe olmayan gerc;ektir. Sakm ondan sapma. Zira O'nun ch§mda tabi 
olunacak bir hidayet yoktur. Aksine biitiin gerc;ek O'na miinhas1rd1r. 

Katade'den rivayetle Said der ki: Hz. Ali (r.a.) sabah namazm1 kl· 
Iarken haricilerden birisi ona: «Andolsun ki, sana da, senden onceki
Iere de vahyolunmu§tur ki; eger Allah'a ortak ko§arsan §tiphesiz amel
lerin bo§a gider ve muhakkak husrana ugrayanlardan olursun.» (Zii
mer, 65) diye bagirml§tl. Hz. Ali susup onu dinledi, soyledigini anla-
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dlktan sonra namazda iken ona §6yle cevab verdi : ((Sabret, ~uphesiz ki 
Allah'm va'di haktlr. Yakinen inanmayanlar sent hafiflige itmesinler.» 
Bu olaYI ibn Cerir ve ibn Ebu Hatim rivayet etmi§lerdir. Ba§ka bir ka
naldan haberi rivayet eden ibn Cerir der ki: Bize ibn Veki'nin ... Ali ibn 
Rabia'dan rivayetinde o, §Oyle anlatml§: Hz. Ali sabah namazmda iken 
haricilerden bir adam ona nida edip: «Andolsun sana da, senden once
kilere de vahyolunmu§tur ki; eger Allah'a ortak ko§arsan §ftphesiz amel
lerin bo§a gider ye muhakkak hi.israna ugrayanlardan olursun.» (Zi.i
mer, 65) demi§ti. Hz. Ali namazda o\dugu halde ona §6yle cevab verdi: 
«Sabret, §iiphesiz ki Allah'm va'di haktlr. Yakinen inanmayanlar seni 
hafifli~e itmesinler.>> Hadisin ba§ka bir kanaldan rivayeti §6yledir: ibn 
Ebu Hatim'in babas1 kanahyla .. . imran ibn Zabyan'dan, onun da Ebu 
Tahya (Hakim ibn Sa'd)dan rivayetinde o, §6yle anlatmi§ : Hz. Ali (r.a.) 
sabah namaz1 k1hyordu. Haricilerden bir adam ona: «Eger Allah'a or
tak ko§arsan §ftphesiz amellerin bo§a gider ve muhakkak hi.israna ug
rayanlardan olursun.n (Zi.imer, 65) diye nida etmi§ti. Hz. Ali namazda 
oldugu halde ona: <<Sabret, §iiphesiz ki Allah'm va'di haktlr. Yakinen 
inanmayanlar seni hafiflige itmesinler.n diye cevab verdi. 

Bu sure-i §erife'nin fazileti ve sabah namazmda okunmasmm mi.is
tehab olduguna dair rivayet edilen hadis : 

imam Ahmed der ki : Bize Muhammed ibn Cafer'in .. . Ebu Ravh'
dan rivayetine gore; o, Hz. Peygamber l~ . :. . )in ashabmdan birisinden 
§oyle rivayet ediyor: .Allah Rasulii (s.a.) onlara sabah namaz1 klldir
IDl§ ve namazda Rflm suresini okumu§tu. Ancak surenin klraetinde §a
§Irdl da : ·Bize Kur'an kan§tlnldl, ~unku baz1 kimseler bizimle beraber 
namaz klhyorlar ama giizel abdest alm1yorlar. Kim bizimle beraber na
mazda haz1r bulunursa abdestini giizef alsm buyurdu. Hadisin isnad1 
da metni de hasendir. Bu hadiste §6yle garib bir s1r ve haber var: Hz. 
Peygamber (s.a.) kendisine uyanlann abdestinin eksikliginden miitees
sir olurdu. Bu delalet ediyor ki imama uyamn nama2a, imamin nama
zma baglldlr. 

RUM SURESiNiN SONU 



LOKMAN SURF.S! 



LOKMAN SURESi 

(Sure Mekke'de m1zil olmu~tur.) 

Rahman ve Rahim alan Allah'1n Ad1yla. 

1 - Elif, Lam, Mim. 

2 - Bunlar hikmet dolu kitab1n ayetleridir. 

3 - Ki o, iyi davranan kimseler i<;in hidayet v,e rahmet
tir. 

4 - Onlar ki namaz k1larlar, zekat verirler ve onlar 
ahirete de yakinen inarurlar. 

5- i~te onlar Rablanndan bir hidayet iizerindedirler. 

Ve i~te onlar felaha erenlerin ta kendileridir. 
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Hikmet Dolu Kitab 

Bu surenin ba§ klsnuyla ilgili olan a~1kla~alar gene! olarak Baka
ra suresin1n ba§mda ge~mi§ti. Bunu §oyle ozetleyebiliriz: Allah Teala 
bu Kur'an'1 iyi davrananlar i~in bir hidayet, bir §ifa ve rahmet kllnu§
tlr. Onlar §eriata uyan giizel ameller i§lemi§ler, farzlanna ve vakitleri
ne riayetle farz namazlan, bunlarm pe§inden gelen miiekked ve gayr-1 
miiekked siinnetleri, nafileleri kllnu§lar, iizerlerine farz killiliill§ olan 
zekatl miistehak olanlara vermi§ler, akrabalan ile s1la-i rahmde bulun
rilu§lar ve ahiret yurdundaki cezalandlrma ve miikatata kesin olarak 
inannu§lardir. Onlar bu davram§larmm sevab1m Alic:l.n·tan beklerler. 
Bunlarla gosteri§ yapmazlar·. insanlardan bir kar§Ihk ve te§ekkiir de . 
beklemezler. i§te kim bunlan yaparsa o Allah Teala'mn haklan:p.da: 
«i§te onlar; Rablarmdan bir hidayet. (bir basiret, bir delil ve apa~1k bir. 
yol) iizerindedirler. Ve i§te onlar (diinyada ve ahirette) felaha erenle
rin ta kendileridir.» buyurdugu kimselerdendir. 
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6 ~ insaillar aras1nda bilgisizce Allah yolundan sap
tirmak ic;in gerc;egi bo~ sozlerle degi~enler ve Allah yolu
nu alaya alanlar vard1r. i~te horlayiCI azab onlar i<;indir. 

7 - Ayetlerimiz ona okundugu zaman kulaklar1nda 
ag1rhk var da i~itmiyormu~ gibi biiyiikluk taslayarak s1rt 
c;evirir. i~te ona c;ok aclkh bir azabl mujdele. 

Allah Teala «Allah soziin en giizelini ahenkli, iki§erli bir kitab ha
linde indirmi§tir. Rablarmdan k<:>rkanlarm O'ndan derileri iirperir. Son
ra Allah'1 anmakla hem derileri, hem de kalbleri siikun bulur. Bu, Al
lah'm hidayet rehberidir. Onunla istedigini dogru yola eri§tirir. Allah 
kimide saptmrsa, bir daha ona yol gosteren bulunmaZ.ll (Ziimer, 23) 
ayetinde de oldugu gibi Allah'm kitab1 ile hidayete ula§an, onu i§it
mekle, dinlemekle ondan istifade eden mutlu ki§ilerin durumunu zik
rettikten sonra bunun pe§inden Allah kelamm1 i§itmekle beraber on-
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dan faydalanmaktan yiiz t;eviren, t;algl aletleri ve t;e§itli nagmelerle 
§arkt ve tiirkiiler dinlemeye yonelen mutsuz ki§ilerin durumunu zik
reder. Nitekim ibn Mes'ud, «insanlar arasmda gert;egi bo§ sozlerle de
gi§enler vardtr.>> ayeti hakklnda §oyle demi§tir: Allah'a yemin olsun 
ki bu §ark1d1r. ibn Cerir der ki: Bize Yunus ibn Abd'iil-A'la'nm ... Abdul
lah ibn Mes'ud'dan rivayetine gore ona «insanlar arasmda bilgisizce 
Allah yolundan sapt1rmak it;in gert;egi bo§ sozlerle degi§enler vard1r.>> 
ayeti sorulmu§ da §oyle demi§: Kendisinden ba§ka ilah olmayan Allah'a 
yemin olsun ki bu (bo§ sozler) §arkldtr. ibn Mes'ud bu soziinii iit; kere 
tekrarlarm§tlr. Yine ibn Cerir'in Amr ibn Ali kanahyla ... Ebu Sahba'
dan rivayetine gore o ibn Mes'ud'a «insanlar arasmda gert;egi bo§ soz
lerle degi§enler vardtr.>> ayetini sormu§ da ibn Mes'ud: Bu; §arktc4r, 
diye cevab vermi§. ibn Abbas, Cabir, ikrime, Said ibn Ciibeyr, Miica
hid, Mekhul, Amr ibn ~uayb ve Ali ibn Bezime (veya Buzeyme) de bOy
le soylemi§tir. Hasan el-Basri der ki: «insanlar arasmda bilgisizce Al
lah yolundan sapt1rmak it;in gert;egi bo§ sozlerle degi§enler vardlr.>> 
ayeti, §arkl ve t;algl aletleri hakkmda nazil olmu§tur. «insanlar arasm
da bilgisizce Allah yolundan saptlrmak it;in gert;egi bo§ sozlerle degi
§enler vardtr.>> ayeti hakkmda Katade der ki : Vallahi her halde o, ·bu 
degi§im it;in herhangi bir ·mal harcayacak degildir. Fakat onun satm 
almmas1 onu sevmesidir. Ki§inin bat1l sozii hak soze, zarar vereni fayda 
verene tercih etmesi sap1khk olarak ona yeter. 

«Gert;egi bo§ .sOzlerle degi§enler vardtr.» ayeti ile §arklct cariyelerin 
satm almmasmm kasdedildigi de soylenmi§tir. ibn Ebu Hatim der ki: 
Bize Muhammed ibn ismail'in .. . Ebu Umame'den, onun da Hz. Pey
gamber (s.a.)den rivayetinde o, §oyle buyurmu§: ~ark1c1 kadmlarm sa
tllmast ve sa tm almmas1 helal degildir. Onlarm bedelleri (sa til mal an 
kar§thgmda verilen bedelleri) de haramdtr. Allah Teala onlar hakkm
da bana: «insanlar arasmda gert;egi bo§ sozlerle degi§enler vardlr.>> aye
tini indirdi. Tirmizi ve ibn Cerir de hadisi Ubeydullah ibn Zahr kana
hyla yukardakine benz; r §ekilde rivayet etmi§lerdir. Tirmizi hadisin 
garib oldugunu soyleyerek hadisin isnadmda bulunan Ali ibn Yezid'in 
zayrf goriildiigiinii ekler. Ben de derim ki : Hadisin isnadmdaki Ali, onun 
§eyhi ve ondan rivayet edenler zayrftlrlar. En dogrusunu Allah bilir. 

Dahhak «insanlar arasmda gert;egi bo§ sozlerle degi§enler vard1r.>> 
ayetinde §irkin kasdedildigini soylemi§tir. Abdurrahman ibn Zeyd ibn 
Eslem de boyle soyliiyor. ibn Cerir ise bunun, Allah'm ayetlerinden ve 
Allah'm yoluna uymaktan ahkoyan her soz oldugu gorii§iinii tercih et
mektedir. Allah Teala: «Allah yolundan saptlrmak it;in . .. » buyurmak
tadtr ki bunu yapan sadece islam ve miisliimanlara muhalefet olsun diye 
yapmaktadtr. «Ve Allah yolunu alaya alanlar vardtr.» Miicahid: Allah'm 
yolunu eg!ence edinen ve onunla alay edenler vard1r, derken, Katade 
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§Oyle diyor: Buras1: Allah'm ayetlerini eglence ve alay edinenler vard1r, 
anlammad1r. Burada Miicahid'in a~1klamas1 daha evlad1r. 

«i§te horlay1c1 azab onlar i~indir.» Nas1l ki <>nlar Allah'm ayetlerii1.i 
ve yolunu hafife almi§, kii~iik gormii§lerse aym §ekilde k1yamet gunii 
onlar devamh azab igiride algaltlllrlar. 

<<Ayetlerimiz ona okundugu zaman kulaklarmda ag1rllk var da i§it
miyoz:mu§ gibi biiyukliik taslayarak "s1rt ~evirir.» Eglenceye, bo§ soze, 
oyuna yonelen kimse kendisine Kur'an ayetleri okundugu zaman arka
smi doniip yiiz gevirir ve sanki i§itmiyormu§ gibi kulaklannda sag1rllk 
olmadlg1 halde sag1r kesilirler. Qiinku ke:r;1disi igin onda bir fayda gor
mediginden onu i§itmek kendisine eziyyet verir. Ondan istifade edeme
yecegi gibi zaten buna ihtiyac1 da yoktur. «Allah'm k:~~!Jml ve ayet
lerini i§itmek ona nas1l ac1 veriyorsa aym §ekilde ona (k1yamet gu
niindeki) gok ac1kll bir azab1 da miijdele.» 

) ).~-' o.l> >(.:-'....- _,) '....-_.... ...... ~ -~-.:u ~"'\/:.·5"~(~ j ~~~.::;G;·~~~\r 1-::'J\'=' G~\S\ ~ / )"t: ~, ~ / / ~ ~ .. , ., 
\ ' 

($)~~~\ 
8 - iman edip salih amel i~leyenlere muhakkak ki 

Nairn cennetleri vard1r. 

9 - Orada devamh kahrlar. Bu, Allah'1n hak va'didir. 
Ve 0 Aziz'dir, Hakim'dir. 

Allah Teala burada Allah'a 1man eden, elgilerini dogrulayan, Al
lah'm §eriatma uygun salih ameller i§leyen mutlu ki§ilerin ahiret yur
dlfnda varacaklan yeri zikretmektedir. «Muhakkak onlara Nairn cen
netleri vard1r.» Onlar orada yiyecek, igecek, giyecek, mesken, binitler, 
kadmlar ve giizelliklerden; hig kimsenin aklma gelmeyecek §eyleri duy
maktan ibaret olan lezzetli ve siirur verici ge§itli §eylerle nimet iginde 
alacaklard1r. Onlar bu durumcfa devamll kalacaklar, aradan aynlma
yacaklar ve aradan aynlmak da istemeyeceklerdir. <<Bu Allah'm hak 
va'didir.>> Mutlaka meydana gelecektir. <;unkii bu, Allah'm va'didir ve 
Allah asla va'dinden donmez. Zira 0 Mennan'd1r, Kerim'dir, diledigini 
i§leyendir, her §eye kadirdir. «Ve 0, (her §eyi kahr u galebesi altma almi§ 
alan) Aziz'dir ·(ve her §ey O'na bayun egmi§tir. Kur'an'1 inananlar i~in 
bir hidayet k1lan ve sozlerinde, fiillerinde) Hakim (alan) dir .>> De ki: 
Bu, iman edenlere hidayet ve §ifad1r. iman etmemi§ alanlarm ise ku
laklannda ag1rhk vard1r. Ve bu; anlara kapahdlr.>> (Fussilet, 44), «Kur'-



Lokm!in , 8,9 ) HAD!SLERLE KUR'AN-1 KERIM TEFSIRt 6397 

an'da mu'minler i~in rahmet ve §ifa olam indiririz. Zalimler i~in ise 
a!lcak hllsram artmr.>> (isra, 82) . 

10 - Gokleri, gordiigiiniiz gibi direksiz olarak yarat
mi~, sizi sarsar diye yere ag1r bask1lar koymu~, orada her 
tiirlii canhy1 yaym1~t1r. Biz gokten su indirip orada her s1- · 
nJ.f giizel bitkiler yeti~tirmi~izdir. 

11 - i~te bu, Allah'In yarati~Idir. G6sterin bakahm 
bana O'ndan ba~kalann1n ne yaratt1g1ni? Hay1r, zalimler 
apag1k bir sap1khk ic;indedirler. 

Allah Teala gokler1, yeryuzunu, ve bu ikisinin arasmdakileri ya
ratmadaki yuqe kudretini beyan ediyor ve §Oyle buyuruyor: ((Gokleri, 
gordugifuuz gibi direksiz olarak yaratmi§tlr.» Hasan ve Katade: Gok
lerin gorunen ve gorunmeyen hi~ bir diregi yoktur, derler. ibn Abbas, 
.ikrime ve Mucahid ise goklerin bizim gormedigimiz diregi oldugu go
rii§undedirler. Bu konunun anlat1m1 daha once burada tekranna ge
rek b1rakmayacak §ekilde Ra'd sure.sinin ba§mda ge~mi§ti. 

<<Sizi sarsar diye yere ag1r bask1lar koymu§uzdur.» ayetinde dag
lar kasdedilmektedir. Suyun uzerindeki yeryuzu, halklm sarsmasm di
ye yeryiiziinu ag1rla§tlran ve sabitle§tiren daglar konulmu§tur. Bu se
bepledir ki Allah Teala : ((Sizi sarsmasm diye ... » buyurmu11tur. 

((Orada her tiirlu canhy1 yaymi§tlr.» Orada §ekilleri ve renklerinin 
say1s1m ancak onlan yaratanm bilebilecegi her s1mf hayvam yaratffil§
tir. 

Allah Teala yegane yarat1c1 oldugunu anlatt1ktan sonra ((Biz gok
ten SU indirip orada her Sllllf gtizel bitkiler yeti§tifmi§izdir.» ayeti ile 
yegane nz1k veri~i olduguna i§aret ~tmektedir. ~a'bi der ki: insanlar 
da yeryiiziinun bitkilerindendir. (onlardan) Cennete giren §erefli ve gu
zel, cehenneme girenler ise rezil ve rusvayd1rlar. 

Hi§te bu, Allah'm yaratl§Idlr.» Allah Teala'mn burada anm1§ oldu
gu gokleri, yeryuziinti ve bu ikisi arasmdakileri yaratmas1 ancak tek 
ve ortag1 olmayan Allah'm. fiili, yaratmas1 ve takdiri ile olmu§tur. Bu 
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sebepledir ki: Gosterin bakallm bana O'ndan ba§ka tapmd1g1mz ve dua 
ettiginiz putlar ve ona denk ko§tuklarmizm neler yaratt1g1m? HaYir, 
Allah ile beraber bir ba§kasma tapman ve Allah'a ortak ko§an zalimler 
apa~1k bir sap1khk, bilgisizlik ve karluk i~indedirler, buyurmw~tur. 

----- i Z A HI - ----

GOkyiiziinun ... Hi~ bir girift ilmi incelemeye dalmadan sadece dl§ 
goriinii§iine goz· atmak ... insamn zihnine ve gozune ~ok geni§ ufukla
nn kap1Ianm a~ar. Ayet-i kerime'nin gokler deyi§inden maksad ister 
saYISim Allah'tan ba§ka kimsenin bilmedigi Yild1zlar, gezegenler, ga-· 
laksiler ve Nebulalar olsun isterse smmm kimsenin ta'yin edemedigi 
sonsuz feza bo§lugu olsun veya gozlerle goriilen ve mahiyeti kesin ola
rak bilinmeyen mavi gok kubbesi olsun. Her haliikarda gokyiiziinde hi~ 
bir direge dayanmadan dola§Ip duran korkunc; derecede buyiik yara
tiklar vard1r. insanlar geceleyin veya giindiiz gozlerini semaya ~evirip 
baktlklan zaman bu yaratlklan goriirler. Gordukleri cisimler gibi sey
yar bir Yild1zclk olan kendi diinyalarmdan uzak mesafeleri ve bulutlan 
sec;meseler de birc;ok §eyleri farkederler. Evet i§te gokyiiziinii bOyle c;1p- · 
lak bir gozle seyretmek bile, ba§lan dondiiren biiyiik gerc;egi dii§iinme
den ona atf-1 nazar etmek dahi insanm biitiin organlanmn yerinden 
sars1lmas1 ve bu sonsuz bulutlar kar§ISmda kendinden ge~erek tiril tiril 
titremesi i~in yeterlidir. Bu derece ince bir nizamla bunca mahhlkatl 
ayakta tutan ak1I almaz diizeni gormek, kendinden gec;mek ic;in kafi
dir. GOzleri c;elen bu bedii giizellik kar§Ismda hayran hayran, bikmak
sizm bakmak; gonlii ~eken bir cazibe kar§lSinda gitmeksizin tutulmak, 
titreyip hissi bir istigraka dalmak ic;in kafidir. Ki insanoglu bu uzun 
dii§iinceden bir an olsun b1klp usanmaz. Ya bir de insamn §U feza de
nilen bo§luk ic;erisinde kiitlesi diinyam1zm kiitlesinin milyonlarca defa 
daha buyiigu veya daha kuc;ugu gok .cisimlerinin gezip dola§masmi gor
mesi, en ince noktalarma kadar bilmesi halinde durum ne olur? 

<<Gokleri gordiigiiniiz gibi direksiz olarak yaratmi§» ger~eginin feza 
bo§lUklanru kaplayan korkunc; gezintisinden sonra ayet-i celilenin seyri 
be§eri kalbinden yakahyor ve yeryiiziine indirerek orada karar kllmasi
m saghyor. Evet §U kiic;iiciik diinyaya, korkunc; kainat ummam ic;erisin
de bo§luga firlatllmi§ bir zerre bile olamayan d'iinyarmza ... insan ge
liyor ve bu dunyaya bak1yor ki c;evresini dola§abilmek ic;in bir ki§inin 
hayati kafi gelmeyecek kadar geni§ ... insan, hayatlm yalmz dunya de
nil.en §U kii~iicuk gezegeni gezmeye hasretse bile bitiremeyecek kadar 
uzun. i§te ayet §imdi insan kalbini c;ekip bu dunyaya getiriyor. Ve ona 
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yeniden goz atmasm1 sagllyor. Daha a~1k ve uyamk bir gozle. ~u garip 
diinyada her zaman gordiigii ve tekrar ettigi hallerin verdigi b1kkmhg1 
iizerinden atarak apaydmhk bir gorii§e ula§masmt sagllyor. 

«Sizi sarsar diye yere ag1r basktla.r koymwp Jeologlar diyorlar ki, 
yeryiiziiniin kabugunda meydana gelen ~1kmtllar ve ~okiintiiler diinya
mn i~indeki gazlarm soguyarak donmas1 ve hacminin azalmasmdan 
ileri gelir. i~ klstmdaki biiziilmeler topragm dl§ yiiziinii de biizer ve 
bunun sonucu diinyanm yiizeyinde birtaktm ~1kmt1 ve ~okiintii nokta
lan meydana gelir. Ve bundan daglar ve goller olu§ur. Bu nazariye is
ter dogru olsun ister yanh§, ama Allah'm kitab1 daglann yeryiiziiniin 
dengesini korudugunu kesin olarak bildiriyor. Jeologlarm gorii§ii dogru 
da olabilir yanh§ta. 0 zaman daglarm meydana geli§i yeryiiziiniin i~ 
klSmmdaki gazlarm soguyarak yeryiiziiniin kabugunu biizmesinin neti
cesinde olu§up diinyamn dengesini koruyabilirler. Buradaki ~1kmtl o za
man toprak yiizeyinden bir ba§ka klsmm ~okiintiisiiniin sonucu olabi
lir. Ve boylece diinyamn dengesi korunmu§ olur. Her haliikarda en yiice 
soz A~lah'm soziidiir. Ve soyleyenlerin en dogrusu Yiice Allah'tlr. 

<<Orada her tiirlii canhy1 yaymu~tlr.» 
i§te biiyiik varhk ger~eginin bir ba§ka yam daha. Yeryiiziindeki ha~ 

yat muammas1 §U ana kadar lqmsenin a~1klaytp izah edemedigi bir s1r 
olarak kalmaktad1r. Hayatm ilk §ekli ve kii~iiciik bir hiicredeki ilk ha
yat heniiz ke§fedilmi§ degildir. Geli§mi§ ve komple bir §ekil alml§ cins
ler ve tiirlere aynlffil§, boliimler ve k1s1mlara boliinmii§ biiyiik hayat 
s1rn ise §U ana kadar insanoglu tarafmdan kesinlikle a~tklanabilmi§ de
gildir. Ama bununla beraber bir ~ok ki§i bu ger~eklerle kar§lla§Iyor. Ba
sit bir §eyle kar§lla§ffil§ gibi dikkatini dahi ~ekmeden gozleri ve kalbleri 
kapah olarak ge~ip gidiyor. Halbuki insan yap1s1 ~ok kii~iik ve basit bir 
aletin kar§lSmda hayrete kap1hyor ve kendilerinden ge~iyorlar . Yeryii
ziiniin en hassas aleti blr canh hiicreye ve oradaki ince nizama, garip 
diizene klyasla ~ok basit bir oyuncaktan farkstz kallr. B1rakahm komp
le hayat muammasm1 da, insamn geli§mi§ §eklini de, insan biinyesinin 
ihtiva ettigi yiizlerce ve binlerce garip kimyevi reaksiyonlan ve olu§
lan da, yiizlerce haber ahc1 verici telsiz cihazlanm da daha nihayetini 
Allah'tan ba§ka kimsenin bilmedigi girift unsurlan da. Bir hiicreyle 
bile kabil-i k1yas degildir onlar ... 

ccGokten su indirip orada her sm1f giizel nebatlar yeti§tirmi§i~dir. >> 

Gokten suyun indirili§i de keza her zaman kar§lla§ttgtmlz halde 
iizerinde durmadan ge~ip gittigimiz bir kainat mucizesidir. Nehir ya
taklanm dolduran, kaynaklardan fl§klran, gollere dolan §U sular hepsi 
goklerin ve yerin nizamma uygun Ol~ii ve. nisbetlere muvat1k 'yap1 ve 
olU§Uma sahip ince bir nizama gore geliyor. Topraktan bitkinin ye§er-
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tilmesi de, suyun gokten ini§inden sonra meydana gelen gok garip ve 
ak1l almaz bir mucizedir. Hayat mucizesi, tiirler mucizesi ve bir kiigiiciik 
tohumda gizlenen irsi hususiyetler mucizesi her an bir bitkinin, bir bii
yiik agacm meydana geli§ini saglayarak tekerriir eden mucizeler. El
bette bir tek gigekteki renklerin renk farkm1 incelemek, gergekler kar
§Ismda ag1k duran goniilleri hayatm derinliklerine gotiiriir. Bu hayatl 
yoktan vareden Allah'a imana sevkeder. 

Kur'an-1 Kerim Allah Teala'nm nebatat1 gifter gifter yaratt1gm1 
beyan buyurarak belirtiyor ki «Gokten su indirip orada her s1mf glizel 
nebatlar yeti§tirmi§izdir. l> Gergekten de bu hususu ilim alemi ancak gok 
yakm zamanlarda ke§fedebilmi§tir. Her nebatm erkek ve di§i organlan 
mevcuddur. Bunlar ya her ikisi birlikte bir gigekte bulunur veya bir 
daldaki iki ayn gigekte. Yahut ta iki ayn agac;ta veya ~alda. Meyve 
ancak iki farkll giftten c;igegin birle§mesiyle meydana gelir. T1pk1 ·hay
vanlarda ve insanlarda oldugu gibi. 

<;ic;eklerdeki c;iftle§meyi giizellikle tavsif etmesi de konuya ayn bir 
hava vermektedir. Boylece P,.llah'm yaratl§mdaki hikmete uygun dii§
tiigiinii gozler oniine sererek belirtmek istemektedir. ctnlara «i§te 
Allah'm yarattlgi l> diyerek meydan okumakta ve tutars1z iddialanm 
reddedmektedir : Ve bu reddedi§ «Allah'tan ba§kalanmn neler yaratti
gmt gosterin banal) §eklinde dile getirmektedir. Bu meydan okuyu§u 
miiteak1ben en uygun vakitte ve anda gelen hiikiim ise §Udur: «HaJlr 
zalimler apac;tk bir sap1kllk ic;indedirler. l> Bunca goz ahc1 ve fevkalade 
kainat me§herinde Allah'a §irk ko§mamn otesinde hangi sap1kllk, hangi 
zuliim soz konusu edilebilir. 

Konu bu derece giic;lii temaslarla ele almmca, surenin' birinci bo
liimiindeki gezintiler son buluyor. Son derece etkili ve derin duygular 
ihtiva ederek. (Seyyid Kutub, Fi Z1lal'il Kur'an, XI, 465-468) . 

----------1000----------
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12 ---:- Andolsun ki Biz, Allah' a 1?iikret diye Lo~an' a 

hikmeti verdik. Kim 1?iikrederse ,ancak kendisi ic;in 1?iikret
mi1? olur. Kim de kufrederse muhakkak ki Allah Gani'dir, 
Hamid'dir. 
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Hz. Lokman'a Verilen Hikrnet 

Selef alimleri, Loknian (a.s.)m bir peygamber mi yoksa peygamber 
olmaYlP salih bir kul mu oldugu konusunda iki gorti§e aynlmi§lardlr. 
<;ogunluk ikinci gorti§e yani onun peygamber degil de salih bir kul ol
dugu gorti§tine sahiptirler. Stifyan Sevri'nin E§'as'dan, onun ikrime'
den, onun da ibn Abbas'tan rivayetine gore o: Lokman; Habe§'li maran
goz bir kole idi, demi§tir. Abdullah ibn Zubeyr'den naklen Katade der 
ki: Cabir ibn Abdullah'a : Lokman'm durumu hakkmda size ula§an ne
dir? diye sordum, §Oyle dedi : K1sa boylu, kalk1k ve yass1 burunlu Su
dan'h bir kabileye mensub birisiydi. Yahya lbn Said el-Ansari'nin Said 
0 ,; 

Ibn Museyyeb'den rivayetinde o, §oyle demi§: Lokman M1s1r Sudan'm-
dan idi. Dudaklarmm kenan deve dudaklarmm kenan gibi iriydi. Al
lah ona hikmeti vermi§, peygamberlik vermemi§tir. Evzai -Allah ona 
rahmet eylesin- der ki: Abdurrahman ibn Harmele bana rivayet edip 
§oyle dedi: Esved, bir soru sormak uzere Said ibn Museyyeb'e gelmi§ti. 
Said ibn Museyyeb ona §Oyle dedi: Siyah (derili) oldugun i<;in tiztilme. 
insanlarm en haYlrhlanndan ti<;ti Sudan'dand1r: Bilal, Orner ibn Hat
tab'm kolesi Mehca ve Lokman el-Hakim. Lokman; siyahi, Sudan'h 
Nuba kabilesinden, dudaklanmn kenan deve dudaklarmm kenan gibi 
iri olan birisiydi. 

ibn Cerir der ki: Bize ibn Veki'nin .. . Halid er-Rabai'den rivayetin
de o, §Oyle anlatmi§: Lokman, Habe§'li marangoz bir koleydi. Efendisi 
ona: Bize §U koyunu kes, demi§ti. Lokman o koyunu (oglag1) kestigin
de efendisi : Ondaki en temiz ve ho§ iki par<;aYl <;1kar, dedi. Lokman 
dilini ve kalbini <;1kard1. Allah'm diledigi kadar bir zaman ge<;tikten 
sonra efendisi: Bize §U oglag1 kes, diye emretti. Lokman oglag1 kesti
ginde : Ondaki en pis ve murdar iki par<;aYl <;1kar, dedi. Lokman yine 
dilini ve kalbini <;1kard1. Efendisi ona: Ondaki en temiz ve ho§ iki par
~aYl <;Ikarmam emrettigimde sen bu ikisini <;Ikardm. Ondaki en pis ve 
igren<; iki par<;aYl <;Ikarmam emrettigimde de yine bu ikisini <;Ikardm, 
dedi. Lokman: Temiz ve ho§ olduklan zaman bu ikisinden daha temiz; 
pis olduklan zamanda da bu ikisinden daha pis hi<; bir §ey yoktur, 
dedi. 

~u'be'nin Hakem'den, onun tia Mticahid'den rivayetine gore Lok
man, salih bir kole Oll.lP peygamber degildi. A'me§'in naklettigine gore 
Mucahid §Oyle demi§tir : Lokman siyahi, ·dudaklan buyuk, iki ayag1 yay
van bir kole idi. Hakkam ibn Selm'in Said ez-Zubeydi'den, onun da Mu
cahid'den rivayetine gore Lokman el-Hakim Habe§'li, dudaklan buytik 
(ve kahn), ayaklan yass1 ve enli bir kole olup israilogullarmm kad1s1 
idi. Bir ba§kas1 da onun Hz. Davud (a.s.) zamanmda israilogullan tize
rine kad1 oldugunu sayler. 

Tefsl:r. C : XII ; F . 402 
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ibn Cerir der ki : Bize ibn Humeyd'in . .. Amr ibn Kays'tan rivaye
tine gore; o, §Oyle demi§tir : Lokman (a.s .) siyahi, dudaklan kahn, ayak
lan enli ve yassl bir kale idi. 0, insanlann meclisinde rivayette bulunup 
onlarla konu§urken birisi geldi ve ona : Sen, benimle beraber falan fa
Ian yerde koyun otlatan degil misin? dedi. Lokman; evet, diye cevaplad1, 
o adam: Seni gi:irdiigiim bu duruma sevkeden nedir? diye sordu da Lok
man: Dogru si:iz ve beni ilgilendirmeyen §eyi si:iylemeyerek susmak, di
ye cevablad1. ibn Ebu Hatim der ki : Bize Ebu Ziir'a'mn ... Abdurrahman 
ibn Yezid ibn Cabir'den rivayetinde o, §i:iyle demi§ : ~iiphesiz Allah, 
Lokman el-Hakim'i hikmeti ile yiiceltmi§tir. Bundan once onu tamyan 
birisi onu gi:irmii§ ve : Sen diin <;obanllk yapan filan ogullannm ki:ilesi 
degil miydin? diye sormu§tu. Lokman: Evet oydum, dedi. Adam: Seni, 
gordiigiim bu duruma ula§tlran nedir? diye sordu da Lokman §byle ce
vabladl: Allah'm takdiri, emaneti yerine getirme, dogru soz ve beni il
gilendirmeyen §eyi terk etmem. 

Bu haberlerin baz1smda onun peygamber olmad1g1 belirtilirken ba
Zllarmda da peygamber olmad1g1 ima olunmaktad1r. Zira kole olmas1, 
onun peygamber olmasm1 engellemektedir. Qiinku peygamberler ancak 
kavimlerinin soy-sop sahibi olanlan i<;inden gi:inderilmekteydi. Bu se
bepledir ki Selef'in cumhuru, onun peygamber olmad1g1 gorii§iindedir. 
;>ayet kendisine varan sened sahih ise, ikrime'den onun peygamber ol
dugu nakledilmektedir. Bunu ibn Cerir ve ibn Ebu Hatim Veki' kana
llyla ikrime'den rivayet ediyorlar ki o: Lokman peygamberdi, demi§tir. 
Haberin isnadmda bulunan Cabir, Cabir ibn Yezid el-Cu'fi olup zay!f 
bir ravidir. En dogrusunu Allah bilir. 

Abdullah ibn Vehb der ki : Bana Abdullah ibn Ayya§ el-Katbani'
nin Gufra'mn ki:ilesi bmer'den rivayetinde o, §i:iyle anlatml§: Birisi Lok
man el-Hakim'in huzurunda durdu ve : Sen Hashas ogullan kolesi Lok
man m1sm diye sordu. Lokman; evet, diye cevab verdi. Adam : Sen ko
yun <;obam m1sm? diye sordu. Lokman'm buna da cevab1 evet oldu. 
Adam: Sen siyahi degil misin? diye sordu. Lokman : Benim siyahhg1m 
a<_;1ktlr, ama durumumdan seni §a§kmhga sevkeden nedir? diye sordu. 
Adam: insanlarm senin halma basmas1 ve kapma dolu§arak senin si:i
ziine raz1 olmaland1r, dedi. Lokman: Ey karde§im oglu, sana soyleyece
gime kulak verirsen sen de boyle olursun deyip §i:iyle ilave etti : Gi:izii
mii haramdan muhafaza etmem, dilimi tutmam, yemede iffetli ve i:il<;ii
lii olmam, namusumu korumam, dogruyu si:iylemem, ahdime vefa et
mem, miisafirime ikramda bulunmam, kom§umu korumam ve beni il
gilendirmeyen §eyleri terk etmemden; i§te beni gordiigiin duruma ge
tiren bunlard1r. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize babamm ... Ebu Derda (r.a.)dan riva
yetine gore bir giin Lokman el-Hakim amlml§ da o, §i:iyle demi§ : Ona 

Lo 

(t 
F~ 

kl 
gt 
le· 
Bi 
dE 
m 
re 
dE 
bE 
hi 
ci: 
m 
gi 
d~ 

be 
tu 
be 
la 
h~ 

dE 
bi 

hi 
m 

ci: 
m 
hi 
di 
d( 
a1 
Yl 
la 
lii 
ki 
ib 



Lolumln, 12) HAD!SLERLE KUR'AN-I KERIM TEFSIRt 6403 

(ba~kalarma verilmi~ olan) evlat, mal, soy-sop ve huylar verilmemi~ti. 
Fakat o gu~lu kuvvetli, ~ok susan, uzun uzun ·tefekkiir eden, derin ba
kl~ll bir adamd1. Giindiizleri hi~ bir ~ekilde uyumazd1. Onun tukurdii
gunu, burnunu temizledigini, ku~uk ve buyuk abdest bozdugunu, gus
lettigini, abesle me~gUl oldugunu ve giildugunu goren hi~ kimse yoktur. 
Bir ba~kasmm tekrarlamasm1 istedigi ve soylemi~ oldugu hikmet di~m
da konu~mu~ oldugu bir sozu tekrar etmezdi. Evlenmi~, ~ocuklan ol
mu~. ~ocuklan olmu~ de onlara aglamam1~ . Bakmak, du~unmek ve ib
ret almak i~in sult!ln ve hakimlere gidermi~. i~te ona verilenler bu yuz
den verilmi~tir . ibn Ebu Hatim burada Katade'den rivayetle garib bir ha
ber zikreder ve der ki : Allah Teala Lokman el-Hakim'i peygamberlikle 
hikmet arasmda muhayyer b1rakm1~ da o, hikmeti peygamberlige ter
cih etmi~ . 0 uykuda iken Cibril gelmi~ ve hikmeti onun iizerine serp
mi~ de hikmet soylemeye ba~lam1~. Said der ki : Katadenin ~oyle dedi
gini i~ittim : Lokman'a : Rabbm seni muhayyer b1rakm1~ken nas1l oldu 
da hikmeti peygamberlige tercih ettin? denilmi~ti. ~oyle dedi: ~ayet 

bana peygamberlikle birlikte onemli bir i~ verilmi~ olsayd1 ondan kur
tulmaYl umar, bununla beraber yerine getirmek de isterdim. Fakat 
beni muhayyer b1raktl. Ben de peygamberligi eda etmekte gii~suz ka
lacagimdan korktum. Dolayisiyla hikmet, bana daha sevimli geldi. Bu 
haber Said ibn Be~ir'den gelmektedir. Bu zat ise zay1f olup onun yiizun
den bu haber hakkmda ileri geri konu~ulmu~tur . En dogrusunu Allah 
bilir. 

Said ibn Ebu An1be'nin Katade'den <<Andolsun ki biz Lokman'a 
hikmeti verdik.)) ayeti hakkmda rivayetine gore o, ~oyle demi~ : Bu (hik
met) , islam hakkmdaki anlay1~ ve bilgidir. 0 peygamber degildi ve ona 
vahyolunmami~ti. 

«Andolsun ki Biz, (Allah'm vermi~ oldugu, zamamn halk1 ve hem
cinslerinden Lokman'm d1~mdakilere degil de ona tahsis etmi~ oldugu
muz fazilet ve ustunluk sebebiyle) Allah'a ~iikret diyerek Lokman'a 
hikmeti; (anlay1~, ilmi ve tabiri) verdik. Kim ~ukrederse, ancak ken
disi i<;in ~ukretmi~ olur. (Bunun faydas1 ve sevab1 ancak ~iikredenlere 
doner.) )) Nitekim Allah Teala ba~ka bir ayet-i kerime'de : «Kim de salih 
amel i~lerse kendisi i<;in rahat bir yer haz1rlam1~ olur.)) (Rum, 44) bu
yurmaktadir. «Kim de kiifrederse (nankorluk ederse) muhakkak ki Al
lah (kullanndan) mustagnidir.» Butun yeryiizii halkl toptan nankor
liik etmi~ olsayd1 bu O'na bir zarar vermezdi. Zira 0, zatimn dl~mda
kilerden mustagnidir. Allah'tan ba~ka ilah yoktur ve biz ancak O'na 
ibadet ederiz. 
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13 - Rani Lokman ogluna ogiit vererek demi~ti ki: 
Ogulcugum, Allah'a ~irk ko~ma, dogrusu ~irk biiyiik bir 
zuliimdiir. 

14 - Biz insana, ana ve babas1na iyi da.vranmas1n1 
tavsiye ettik. Annesi onu zorluk iistiine zorlukla ta~rm1~tl. 
Siitten aynlmas1 da iki y1l siirmii~tiir. Bana ve ana-baba
na ~iikret . Donii~ ancak Bana'd1r. 

15 - ;>a yet onlar seni korii koriine Bana ~irk ko~man 
ic;in zorlarlarsa onlara itaat etme ve diinya i~lerinde on
larla iyi gec;in. Bana donenlerin yoluna uy. Sonra donii~ii
n iiz yine Bana' d1r. 0 zaman Ben size yaptlklann1z1 bildiri
rim. 

Lokman Hekim'in Ogluna Tavsiyesi 

Allah Teala burada Lokman'm ogluna vasiyyetini haber veriyor. 0, 
Lokman ibn Anka ibn Sedon'dur. Oglunun ismi ise Siiheyli'nin rivayet 
ettigi bir gorii§e gore Saran'du. Allah Teala onu giizel bir zikir ile an
ffil§tlr. Ona hikmet vermi§ti. Lokman da kendisine insanlarm en se
vimlisi olan ve en r;ok §efkat duyacag1 ogluna vasiyette bulunmaktadlr. 
Elbette o, ogluna bildiklerinin en iistiiniinii vermeye laYiktlr. Bu sebep
ledir ki once yegane Allah'a ibadet etmesini ve O'na hit; bir §eyle §irk 
ko§mamas1m tavsiye etmi§, sonra da onu sakmd1rarak: «Dogrusu §irk 
biiyiik bir zuliimdiir. (Zuliimlerin en biiyiigiidiir.) ,, demi§tir. Buhari'
nin Kuteybe kanallyla . .. Abdullah (ibn Mes'ud)dan rivayetine gore; o, 
§Oyle derni§tir: «iman edenler, imanlanm zuliim ile bula§tlrmayan
lar .. . )> (En'am, 82) ayeti nazil oldugunda bu, Allah Rasulii (s.a.)niin 
ashabma r;ok ag1r geldi de onlar: Hangimiz imamm zuliimle kan§tlr
maz ki? dediler. Allah Rasulii (s.a.) : Bu, sizin soylediginiz gibi degildir. 
Lokman'm : <<Ogulcugum, Allah'a §irk ko§ma, dogrusu §irk biiyiik bir 
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zulumdur.» decligini i§itmiyor musunuz? buyurdu. Hadisi Muslim, 
A'me§ kanahyla rivayet etmi§tir. 

Sonra Lokman ogluna, yegane Allah'a ibadet etmesi tavsiyesiyle 
beraber ana-babaya iyilik etmesi tavsiyesinde de bulunur. Nitekim ba§
ka bir ayet-i kerime'de : uRabbm buyurmu§tur ki : Kendisinden ba§ka
sma ibadet etmeyesiniz, ana ve babaya iyi davranasmiZ.» (isra, 23) 
buyrulmaktadir. Qok yerde Allah Teala Kur'an-1 Kerim'de ikisini bir
likte zikretmektedir. Bu cumleden olarak burada da §Oyle buyurur: «Biz 
insana, ana ve babasma iyi davranmas1m tavsiye ettik. Annesi onu 
gu~suzlukten gu~suz!Uge ugrayarak karmnda ta§Imi§tl.» Mucahid bu
radaki gu~suzlugu : Qocugun zay1fhgmm me§ekkati, olarak a~1klar . 

Katade ise gu~suzlukten gu~suzluge ugramay1; zorluktan zorluga ug
rayarak, §eklinde a~Iklami§tir. Ata el-Horasani ise buray1 ; gu~suz!Uk
ten gu~suz!Uge ugrayarak, §eklinde a~1klar . 

«SU.tten aynlmas1 da iki y1l surmU.§tU.r.)) Dogumundan sonra terbi
yesi ve sut emzirilmesi iki y1lda olmu§tur. Nitekim ba§ka bir ayet-i ke
rime'de §oyle buyrulur : ((Anneler ~ocuklanm tamam iki y1l emzirirler. 
Bu, emzirmeyi tamamlamak isteyen i~indir." (Bakara, 233) . ibn Abbas 
ve onun di§mdaki baz1 imamlar bu ayet-i kerime'den hamilelik suresi
nin, en azmm alti ay oldugu neticesini ~!karm1§lard1r. Zira Allah Teala 
ba§ka bir ayet-i kerime'de : uTa§mmasi (harnileligi) ve sutten kesilmesi 
otuz ayd1r." (Ahkaf, 15) buyurmaktad1r. Allah Teala'mn burada anne
nin ~ocugunu terbiyesini, yorgunlugunu, gece ve gunduz uykusuz ka
larak katland1g1 me§akkati zikretmesi s1rf annesinin ~ocuga ge~en iyi
liklerini hatlrlatmak i~indir . Nitekim ba§ka bir ayet-i kerime'de: «Rab
bim, o ikisi beni ku~U.kken yeti§tirdikleri gibi sen de onlara merhamet 
et. '' (isra, 24) . buyrulurken burada da §6yle buyurmaktad1r: <<Bana ve 
ana-babana §Ukret. DonO.§ ancak Bana'd1r. (Bu sebeple seni en bol mu
kafatla mukafatlandiracagim.) " ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu ZU.r'.a'
nm ... Said ibn Vehb'den rivayetinde o, §6yle anlatrm§: Hz. Peygamber 
(s.a.)in gondermi§ oldugu Muaz ibn Cebel bize geldi. Kalk1p Allah'a 
hamd u senada bulunduktan sonra §Oyle dedi : ~uphesiz ben Allah Ra
sulunun size gonderdigi elc;isiyim. Allah'a ibadet edin ve O'na hi~ bir 
§eyle ortak ko§maym. Bana itaat edin ki sizden hi~ bir hayn esirge
meyeyim. ~uphesiz van§miz Allah'ad1r ; ya cennete veya cehenneme
dir. Orada aynlma yok kalma var. Olum yok ebediyyet var. 

«~ayet onlar seni koru korune Bana §irk ko§man i~in zorlarlarsa 
onlara itaat etme.i, Onlar senin, kendilerinin dinine tabi olmana arzu 
edip bu konuda h1rs gosterir lerse sakm bunu kabul etme. Ama bu davra
lll§m seni, onlara dunyada iken iyilik yapmaktan allkoymasm. uBana 
donen (inanan) lerin yoluna uy. Sonra donU.§U.nuz yine Bana'd1r. 0 za
man Ben size yaptiklanmZI bildiririm." Taberani, i§ret adll kitabmda 
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der ki : Bize Ebu Abdurrahman, Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbel'in .. . 
Sa'd ibn Malik'den rivayetine gore o: «~ayet onlar seni korii koriine 
Bana §irk ko§man i~in zorlarlarsa onlara itaat etme ... n ayeti benim 
hakk1mda nazil oldu, dedikten sonra §byle anlatmi§ : Ben anneme iyi
lik eden birisiydim. Miisliiman oldugum zaman annem: Ey Sa'd, senin 
uydurdugunu gordiigiim bu §ey de nedir? Ya sen bu dinini birakacak
sm ya da oliinceye kadar yemeyecegim, i~meyecegim de benim yiiziim
den seni ay1plaYip; ey annesinin katili, diyecekler, dedi. Ben: Ey anne
cigim yapma, §iiphesiz ben §U dinimi hi~ bir §ey i~in b1rakacak degi
lim, dedim. Bir giin ve gece ge~ti hi~ bir §ey yemedi. Izd1rap i~inde sa
bahladl. Diger bir giindiiz ve gece daha kald1 ve hi~ bir §ey yemedt; 
Izd1rab1 §iddetlenmi§ olarak sabahlad1. Ben bu durumu goriince : Ey 
annecigim, biliyorsun, Allah'a yemin ederim ki senin yiiz nefesin olsa 
(yiiz camn olsa) ve birer birer ~1ksa ben yine de bu dinimi hi~ bir §ey 
i~in b1rakacak degilim. Dilersen ye, dilersen yeme, dedim. Bunun iize
rine o da yedi. 

16 - Ogulcugum, i$ledigin $8Y bir hardal tanesi kadar 
da olsa, bir kayan1n i<;inde veya goklerde, yahut yerin de
rinliklerinde de bulunsa, Allah onu getirir (ortaya <;Ika
nr). Muhakkak ki Allah Latif'dir, Habir'dir. 

17 - Ogulcugum, namaz k1l, iyiligi emret, kotulugu 
onle. Ba$Ina gelene sabret. Dogrusu bunlar azmedilmeye 
deger $eylerdir. 

18 - !nsanlan kuc;:funseyip yuz c;:evirme. Yeryuzunde 
boburlenerek ylirume. Allah kenidini begenip ooburleneni 
~uphesiz ki hi-e;: sevmez. 
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19 - Yuriiyu~unde tabii ol, sesini k1s. Suphesiz ki ses
lerin en c;irkini e~eklerin sesidir. 

Bunlar insanlarm baglamp uymalan i<;in Allah Teala'mn Lokman · 
Hakim'in dilinden nakletmi§ oldugu faydah 6giitlerdir. Buyurur ki: 
Ogulcugum, i§ledigin §ey bir hardal tanesi kadar da olsa; bir hardal 
tanesi ag1rhg1 kadar da olsa bir hata veya zulmii Allah getirip ortaya 
~1kanr. Adalet terazilerinin konuldugu zamanda k1yamet giinii Allah 
Te~Ua onlan haz1r eder de onlarm kar§1hgm1 verir. Hay1r ise kar§1hg1 
da hay1r, §er ise kar§1hg1 da §er olacaktlr. Nitekim ba§ka ayetlerde de 
Allah Teala §6yle buyurur: «Biz k1yamet giinii adalet terazileri kuranz. 
Hi«; bir kimse hi~ bir §eyle haks1zhga ugratllmaz. Hardal tanesi kadar 
bile olsa yap1laru ortaya koyanz. Hesab gorenler olarak da Biz yeteriz.» 
(Enbiya, 47) , «Kim zerre kadar hay1r yapml§Sa, onu goriir. Kim cte zerre 
kadar kotiiliik yapml§Sa onu goriir.» (Zilzal, 7, 8) . ~ayet o (hardal ta
nesi kadar olan) zerre, sert bir kayamn i~inde gizlenip korunmu§ veya 
gokler ve yeryiiziiniin kiYI ve k6§elerine giderek kaybolmu§ dahi olsa 
§iiphesiz Allah onu getirirdi. Zira hi~ bir gizli §ey ve goklerle yeryiiziin
de zerre ag1rhg1 hi~ bir §ey O'na gizli kalmaz. Bu sebepledir ki 0 : ((Mu
hakkak ki Allah Latif'tir, (ilmi latif oland1r. Ne kadar ince, latif ve za
Ylf da olsa e§ya O'na gizli kalmaz.) Habir'dir. (Kapkara gecede bir ka
rmcamn klnnldanmasmdan dahi haberdard1r.) )) buyurmu§tur. 

Baz1lan «Bir kayanm i<;inde bulunsa .,.» ayetindeki kaya ile, ye
dinci kat yerin altmdaki bir kayamn kasdedildigini zannetmi§lerdir. 
Siiddi bu gorii§ii kendi isnad1 ile - §ayet sahih ise- ibn Abbas, ibn 
Mes'ud ve sahabeden bir cemaattan rivayetle zikreder. Bu At1yye el
A vfi, Ebu Malik, Sevri, Minhal ibn Amr ve ba§kalarmdan da rivayet 
edilmi§tir. En dogrusunu Allah bilir ama bu sanki dogrulanmayacak 
ve yalanlanmayacak alan israiliyyat'tan allnml§ gibidir. Ayetin zahirin
den anla§1ld1gma gore - En dogrusunu Allah bilir- burada kasdedilen 
§Udur: ~iiphesiz ki o tane, ne kadar kii<;iik olursa olsun bir kayamn i~in
de dahi bulunmu§ olsa Allah latif ilmi ile onu ac;1ga «;1karacakt1r. Nite
kim imam Ahmed der ki : Bize Hasan ibn Musa'nm ... Ebu Said el- Hudri 
(r.a .) den, onun da Allah Rasulii (s.a .) nden rivayetinde §6yle buyur
mu§tur: Sizden birisi kap1s1 ve deligi olmayan sert bir kaya ic;inde bir 
amel i§lemi§ olsayd1, ameli ne olursa olsun §iiphesiz di§an «;1kar, insan
lara ayan olurdu. 

«Ogulcugum (hadlerine, farzlarma ve vakitlerine riayet ederek) 
namaz kll. (Gii~ ve kuvvetin olc;iisiince) iyiligi emret, kotiiliigii onle. Ba
§Ina gelene sabret.» Sanki Lokman, iyiligi emredip kotiiliikten men'e
den kimsenin mutlaka insanlar tarafmdan eziyyete du~ar kalacag1m 
bilmi§ de ogluna sabretmesini emretmi§tir. 



6408 !BN KES!R ( Cilz : 21; Sure : 31 

«Dogrusu bunlar azmedilmeye deger §eylerdir. (~iiphesiz insanla
rm eziyetlerine sabretmek azmedilmeye deger §eylerdendir.) insanlan 
kiic;iimseyip yiiz c;evirme.>> Burada Lokman §Oyle demektedir: Sen in
sanlarla konw~tugun veya onlar seninle konu§tuklan zaman onlan kii
c;iik gorerek veya onlara kar§I biiyiiklenerek yiiz c;evirme. Aksine onlara 
kar§I yumu§ak, halim davran ve onlara kar§l giiler yiizlii ol. Nitekim bir 
hadiste §Oyle buyrulur : «(Hie; bir iyiligi kiic;iik gorme .. . ) karde§ini gii
ler yiizle kar§Ilaman ve onunla giiler yiizle koriu§man da iyiliktendir. 
Elbiseni yerde siiriimekten sakm. <;iinkii bu kibirdir. Allah ise kibri 
sevmez.» 

Ali ibn Ebu Talha'nm ibn Abbas'tan rivayetine gore, «insanlan 
kiic;iimseyip yiiz c;evirme.» ayetinde §Oyle buyruluyor: Biiyiiklenip te Al
lah'm kullanm kiic;iik gorme. Onlar seninle konu§tuklan zaman yiizii
nii onlardan c;evirme. Avfi ve ikrime de bu a<;Iklamay1 ibn Abbas'tan ri
vayet ediyorlar. Zeyd ibn Eslem'den rivayetle MiUik de, «insanlan kii
c;iimseyip yiiz c;evirme.» ayetini: Yiiziinii onlardan ba§ka tarafa c;evir
mi§ olarak konu§ma, §eklinde anlarm§tlr. Bu; Miicahid, ikrime, Yezid 
ibn el-Asamm, Ebu Cevza, Said ibn Ciibeyr, Dahhak, ibn Zeyd ve ba§
kalarmdan da rivayet edilmi§tir. ibrahim Nehai bununla agz1 egerek 
ve avurtlan doldurarak konu§mamn kasdedildigini soylemi§se de dogru 
olan birinci ac;1klamad1r. ibn Cerir der ki: ( ~I ) kelimesinin ash, 
develerin boyunlarma veya ba§lanna musallat olan bir hastallktlr. Bu 
hastallk neticesinde develerin boyunlan ba§lanm ta§Iyamayarak egilir, 
biikiiliir. i§te biiyiiklenen ve kibirli insan buna benzetilmi§tir. ( ... ) 

«Yeryiiziinde bobiirlenerek (biiyiiklenerek, zalimane ve inat<;Ilarm 
yiiriidiigii gibi) yiiriime. (Boyle yapma ki Allah'1 ofkelendirmeyesin. 
Zira) Allah kendini begenip (ba§kalarma kar§I) bobiirleneni §iiphesiz 
ki hie; sevmez.» Ba§ka bir ayet-i kerime'de : «Yeryiiziinde kibirlenerek 
yiiriime. ~iiphesiz ki, sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca daglara ula§a
bilirsin.>> (isra, 37) buyurulmu§tur ki, bu konudaki bilgi yerinde gec;
mi§ti. Hafiz Ebu Kas1m et-Taberani der ki: Bize Muhammed ibn Abdul
lah el-Hadrami'nin ... Sabit ibn Kays ibn ~emmas'dan rivayetine gore; 
o, §6yle anlatmi§: Allah Rasulii (s.a.)niin yamnda kibirden bahsedil
mi§ti. Bu konuda oldukc;a sert ifadelerden sonra: «Allah, kendini bege
nip bobiirleneni §iiphesiz ki hie; sevmez.» buyurdu. 0 topluluktan birisi 
kalk1p: Ey Allah'm elc;isi, ben elbisemi Yikanm da onun beyazhg1 ho
§Uma gider. Ayakkab1mm bag1, kamc;1mm sap1 ho§uma gider, dedi. Al
lah Rasulii: Bu, kibir degildir. Kibir ancak senin hakkl tammaman ve 
insanlan hor gormendir, buyurdu. Taberani hadisi ba§ka bir kanaldan 
aym §ekilde rivayet etmi§ olup bu rivayette uzunca bir k1ssa, sabit'in 
6liim yeri ve oliimiinden sonraki vasiyyeti de anlatllmaktadir. 

<<Yiiriiyii§iinde tabii ol.>l Ne iyice yava§, ne de a§m derecede siir'atli 
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olmamak iizere orta halli yuru. Yiiriimen orta halli ve ikisi arasmda 
olsun. «Sesini k1s. (Soziinde miibalaga etme ve fayda olmayacak §eyler
de sesini yiikseltme.) » «~il.phesiz ki seslerin en c;irkini e§eklerin sesidir.ll 
Miicahid ve birc;oklan §Oyle diyor: ~iiphesiz seslerin en c;irkini e§ek se
sidir. Yani sesini yiikselten, sonuc; olarak bu haliyle e§eklere benzetil
mi§tir. Aynca o, Allah katmda bugza ugraml§tlr. Buradaki e§eklere 
benzetilme, elbette bunun haram k1lmmasm1 ve son derecede kotiilen
mesini de gerektirir. Zira Allah Rasulu (s.a.) §Oyle buyurmu§tUr: Bizim 
ic;in kotii ornek yoktur: Hibesinden donen, once kusup ta sonra kustu
guna doniip (yiyen) kopek gibidir. Bu ayetin ~efsirinde Nesei der ki : 
Bize Kuteybe ibn Said'in . .. Ebu Hureyre'den, onun da Hz. Peygamber 
(s.a.)den rivayetinde §Oyle buyurmu§: Horozun ottiigiinii i§ittigimiz za
man Allah'tan onun fazlm1 dileyiniz. E§egin amrmasm1 isittiginiz za
man ise §eytandan Allah'a s1gmm1z. Zira o mutlaka §eytam gormii§tiir. 
ibn Mace dl§mda, kalan muhaddisler bu hadisi muhtelif kanallardan 
olmak uzere Cafer ibn Rabia'dan rivayetle tahric etmi§lerdir. Bu ha
disin rivayetlerinin bazlSlnda <<geceleyin» kayd1 da vard1r. En dogrusu
nu Allah bilir. 

Bunlar gerc;ekten faydall ogiitler olup Lokman Hakim'den nakle
dilen Kur'an k1ssalarmdand1r. Ondan birc;ok hikmetler ve ogiitler riva
.yet edilmi§tir. Misal olarak bunlardan baz1lanm zikredelim: 

imam Ahmed der ki: Bize Ali ibn ishak'm .. . ibn Orner (r.a.)den 
rivayetine gore Allah Rasulu (s.a.) haber verip §oyle buyurmu§: Lok- · 
man el-Hakim §Oyle dermi§: ~iiphesiz Allah bir §eyi emanet olarak ver
diginde onu korur. ibn Ebu Hatim'in Ebu Said el-E§ecc kanahyla ... 
Ebu Musa el-E§'ari'den rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyur
mu§: Ogluna ogiit verirken Lokman §Oyle demi~. Ogulcugum, elbisene 
biiriiniip sarmmaktan sakm. Zira o geceleyin korkutucu, giindiiziin ise 
zelil klhc1d1r. Yine ibn Ebu Hatim'in babas1 kanahyla .. . es-Seriyy ibn 
Yahya'dan rivayetinde o, §oyle demi§tir: Lokman ogluna: Ogulcugum, 
§iiphesiz hikmet yoksullan krallarm meclislerine oturtur, demi§ti. Yine 
ibn Ebu Hatim der ki : Bize babamm ... Avn ibn Abdullah'tan rivayetin
de o, §Oyle anlatlyor: Lokman ogluna dedi ki: Ogulcugum, bir kavmin 
topland1g1 yere geldigin zaman, onlara islam'm okunu at -yani onlara 
selam ver- sonra bir ko§eye otur ve onlan konu§ur gormedikc;e konu§
ma. ~ayet Allah'm zikrine dalarlarsa sen de onlara katll. Ama ba§ka 
bir soze dalacak olurlarsa onlann yanmdan c;1k1p ba~ka bir yere git. ibn 
Ebu Hatim'in babas1 kanahyla . .. Hafs ibn Orner (r.a.)den rivayetine 
gore; o, §Oyle anlatml§ : Lokman yanma bir hardal torbas1 koydu, ve og
luna ogiit vermeye ba~lad1. Her bir ogiitte bir hardal tanesi 91kanyordu. 
Nihayet hardallar tiikendi ve: Ogulcugum, sana o kadar ogut verdim ki 
§ayet bu ogiitler bir ciaga verilseydi dag yanllrd1, dedi. Oglu gerc;ekten 
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bu ogiitleri ald1. Ebu Kasmi et-Taberani der ki : Bize Yahya ibn Abdiil
baki'nin: ibn Abbas'tan rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.) §6yle bu
yurmu§tur : Siyahilere sahib olunuz. ~iiphesiz ki onlardan ii~ii. cennet 
ehlinin efendilerindendir: Bunlar Lokman el-Hakim, Neca§i ve muezzin 
Bilal'dir. Ebu Kas1m et-Taberani, Allah Rasulii'niin Sudan ile Habe§is
tan'l kasdettigini sayler. 

§ohretten Ka~mak ve Tevazu' 

Bu konu Lokman (a.s.)m ogluna verdigi ogiitlerle ilgilidir ki Ha
flz Ebu Bekr ibn Ebu Diinya bu konuda ba§h ba§ma bir kitab te'lif et
mi§tir. Biz ondan baz1lanm zikretmek istiyoruz : 

ibn Ebu Diinya der ki : Bize ibrahim ibn Miinzir'in .. . Enes ibn Ma
lik'den rivayetine gore o, Allah Rasulii (s.a.)nii §6yle buyururken i§it
mi§ : Nice sa~1-ba§1 dagm1k, iki eski elbiseye biiriinmii§ kimseler vard1r 
ki insanlarm kap1larmdan uzakla§tlnhrlar. Halbuki Allah'a yemin et
mi§ olsa Allah onu yemininde dogru ~1kanrd1. ibn Ebu Diinya hadisi ay
nca Ca'fer ibn Siileyman kanahyla ... Enes'ten, o da Hz. Peygamber 
(s.a.)den rivayetle zikretmi§tir. Bu rivayette §U fazlahk vard1r : Bera 
ibn Malik onlardand1r. 

Ebu Bekr ibn Sehl et-Temimi der ki : Bize ibn Ebu Meryem'in ... 
Hz. Orner (r.a .)den rivayetine gore; o, (bir giin) mescide girdiginde 
Muaz ibn Cebel'in Allah Rasulii (s.a.)niin kabri yamnda aglad1gm1 go
rerek: Seni aglatan nedir ey Muaz? diye sormu§. Muaz demi§ ki: Allah 
Rasulii (s.a.)nden i§itmi§ oldugum bir hadistir. O'nun §Oyle buyurdu
gunu i§ittim: Muhakkak ki az bir riya §irktir. ~iiphesiz Allah kendini 
insanlardan miistagni gorerek gizlenen miittakileri sever. Onlar kaybol
duklan zaman aranmazlar. Haz1r bulunduklan zaman da tanmmazlar. 
Onlarm kalbleri hidayet l§lklandlr (lambaland1r) . Her bir karanhk yer
den kurtulurlar. 

Yine Ebu Bekr ibn Sehl'in Velid ibn ~iica kanahyla ... Abdullah ibn 
Mes'ud (r.a.)dan, onun da Hz. Peygamber (s.a.)den rivayetinde efen
dimiz §Oyle buyurmu§: Nice eski piiskii iki elbisesi olan, ilgilenilmeye 
degmez kimseler vard1r ki Allah'a yemin etmi§ olsa Allah onu yeminin
de dogru ~1kanr. Allah'1m, Senden cenneti istiyorum demi§ olsayd1, diin
yada ona hi~ bir §ey vermedigi halde ona cenneti verirdi. Yine Ebu Bekr 
ibn Sehl der ki : Bize ishak ibn ibrahim'in .. . Salim ibn Ebu Ca'd'dan 
rivayetinde Allah Rasulii (s.a.) §6yle buyurmu§: Ummetimden oyle kim
seler vard1r ki sizden birisinin kap1sma gelerek bir dinar veya bir dir
hem veya bir kuru§ istese ona verilmez. ~ayet Allah'tan cenneti istemi§ 
Qlsaydl Allah ona cenneti verirdi. Ama diinyayt istemi§ olsayd1 onu da 
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kendisine vermezdi. Degersiz oldugu ic;:in de onu bundan ahkoymazd1. 
Onlar eski piiskii iki elbiseye sahip olup ilgilenilmeye bile deg
mezler. Halbuki Allah'a yemin etmi§ olsayd1 Allah onu yeminin.de dogru 
c;1kanrdL Hadis bu kanaldan rivayetinde miirseldir. Yine Ebu Bekr ibn 
Sehl der ki: Bize ishak ibn ibrahim'in .. . Ebu Hiireyre'den rivayetine 
gore Allah Rasulii (s.a .) §6yle buyurmu§: Sac;:1-ba§I dagm1k, tozlu, elbi
seleri eski, kendileriyle ilgilenilmeyen, emirlerin yamna girmek .ic;in izin 
istediklerinde kendilerine izin verilmeyen, evlenmek ic;:in kadmlara ta
lib olduklannda evlendirilmeyen, bir §ey soyledikleri zaman dinlenil
meyen, ihtiyac;lan ic;lerinde dolamp duran fakat di§an c;1kmayan bir 
tak1m kimseler vard1r ki bunlar cennetin hiikiimdarlarmdand1r. §ayet 
k1yamet giinii onlarm nuru insanlar arasmda bolii§tiiriilmii§ olsayd1 
hepsine yeterdi. ( ... ) 

Yine Ebu Bekr ibn Sehl'in Ubeydullah ibn Zahr kanahyla... Ebu 
Umame'den merfu' olarak rivayetine gore Allah Teala §oyle buyurmu§: 
Katlmdaki dostlanmm en fazla g1bta edileni bir mii'mindir ki mall 
azd1r, namazdan nasibini alml§tlr, Rabbma giizelce ibadet etmi§ ve 
gizlice O'na itaat etmi§tir. insanlar arasmda gizli kalml§tlr. Parmaklar
la ona i§aret edilniez (§am §Ohreti yoktur), eger buna sabrederse -Al
lah Rasulii bundan sonra soyleyeceklerinin onemine i§aret etmek iizere 
elini sallayarak §oyle devam ettiler- · oliimii c;abukla§tmhr, miras1 ve 
aglayanlan az olur. Abdullah ibn Amr'dan rivayete gore. o, §6yle de
mi§ : Allah'm kullanmn Allah'a: en sevgilisi gariblerdir. Garibler 
kimdir? denildi de, Abdullah §Oyle cevab verdi : Onlar dinlerini fitne-

·lerden kac;mp koruyanlard1r ki, k1yamet giinii Meryem Oglu isa'mn ya
nmda toplanacaklard1r. Fudayl ibn iyaz der ki: Bana ula§tlgma gore 
Allah Teala k1yamet giinii kula : Sana nimet vermedim mi, sana ver
medim mi? Seni ortiip gizlemedim mi .. . Senin adm1 §amm amlmaz kll
madlm m1? buyuracaktlr. Fudayl der ki: §ayet tanmmamazllk edebili· 
yorsan bunu yap. Sana dii§en oviilmemendir. Sana dii§en insanlar ka
tmda ho§lamlmayan fakat Allah katmda ho§lamlan kimse olmand1r. 
ibn Muhayriz §6yle dermi§: Allah'1m, Senden §Ohret bulmaml§ bir am 
isterim. Halil ibn Ahmed de §oyle dermi§ : Allah'1m, beni katmda yara
tlklanmn en iistiinlerinden, kendi nefsimde yaratlklarmm en dii§iigiin
den, insanlar katmda da yarat1klarmm orta halli olanlarmdan k1l. 

~ohret Konusunda Val'i:d Olan Haberler 

ibn Ebu Diinya der ki : Bize Ahmed ibn isa el-M1sri'nin ... Enes'ten, 
onun da Allah Rasulii (s.a.)nden rivayetine gore o, §Oyle buyurmu§: 
Allah'm koruduklan miistesna olmak iizere dini veya diinyas1 ~onu-
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sunda ki§iyi insanlarm parmaklanyla gostermeleri koti.iHik olarak ye
ter. l;liiphesiz Allah sizin suretlerinize bakmaz, fakat 0, sizin kalblerini
ze ve amellerinize bakar. Hadisin bir benzeri ishak ibn Behlul kana
hyla ... Cabir ibn Abdullah'tan · merfu' olarak rivayet edilmi§tir. Hadi-

. sin bir benzeri Hasan (el-Basri)dan miirsel olarak rivayet edilir. Ha
san'a: Ama sende parmaklarla gosteriliyorsun, denilmi§ de §Oyle cevab 
vermi§: Burada kasdedilen; ki§inin bid'ati yi.iziinden dininde, giinah
karhgi yi.iziinden diinyasmda parmakla gosterilmesidir, Hz. Ali (r.a.) 
den rivayete gore o, §Oyle demi~r Me§hur olman i~in ba§lama, amlmak 
i~in §ahsmi yiikseltme. Ogren ve gizle. Sus ki selamete eresin. Boyle ya
parsan iyileri sevindirmi§, giinahkarlan da ofkelendirmi~ olursun. ib
rahim ibn Edhem -Allah ona rahmet eylesin- der ki: l;\ohreti seven 
kimse Allah'm ihlash kulu degildir. Eyyub der ki: Kul ancak yerinin 
hissedilmemesi kendisini sevindirdigi takdirde Allah'm sad1k kuludur. 
Muhammed ibn Ala §Oyle demi§: Allah'1 seven, insanlarm _kendisini ta
mmamasmi da sever. Semmak ibn Seleme de §Oyle diyor: Dostlanmn ~ok 
olmasmdan sakm. Eban ibn Osman der ki : Dininin selamette olmasm1 
sevip istiyorsan tamd1klanm azalt. Ebu Aliye, yanmda ii~ ki§iden faz
lasi oturursa yanlanndan kalk1p onlan terk edermi§. Bize Ali ibn el
Ca'd'm ... Ebu Reca'dan rivayetinde o, §Oyle demi§: Talha kendisiyle be
raber yi.iriiyen bir topluluk gordii de: Bunlar tamah (tamahkar) sinek
leri ve ate§ kelebekleridir. ibn idris'in Harun ibn Antere'den, onun da 
Selim ibn Hanzala'dan rivayetinde o, §Oyle demi§: Biz babamm ~evre
sinde iken birden Orner ibn Hattab kam~1s1 ile iizerine yiiriiyi.ip; l;liip
hesiz (bu durum) uyan kimse i~in bir zillet, uyulan kimse i~in de bir 
fitnedir. ibn Avn'm Hasan'dan rivayetine gore (bir giin) ibn Mes'ud 
~Iktlgmda birtak1m kimseler pe§inden gelmi§ler de ibn Mes'ud: Allah'a 
yemin ederim ki kap1m1 neyin iizerine orttiigiimii bilmi§ olsaydm1z siz
den iki ki~i bile benim pe§imden gelmezdi, demi§. Hammad ibn Zeyd 
der ki: Yamnnzda Eyyftb varken bir meclise ugradigimizda onun sela
mma o mecliste oturanlar kuvvetli bir selamla kar§Illk vermi§lerdi. Bu 
onu hiiziinlendirdi. Abdiirrezzak'm Ma'mer'den rivayetine gore Eyyftb 
gomlegini uzatirmi§, ona bu konu soruldugunda: Eskilerde §Ohret gom
:egin uzatllmas1 §eklindeydi. Bugiin ise, gomlegi s1vamak ve klsa tut
mak §eklindedir, diye cevab vermi§. Bir keresinde Hz. Peygamber (s.a.)' 
in nalinleri gibi iki nalin yaptlrmi§ ve birka~ giin giydikten sonra ~~
karmi§ ve insanlarm onu giydiklerini gormedim, demi§. ibrahim Nehai 
der ki: Fakihler ic;inde me§hur alan ve beyinsizlerin seni kii~iik gorecek
leri elbiseleri giyme. Sevri §Oyle diyor: Onlar me§hur olup tamnacak
lan ve insanlarm goz dikerek kendilerine bakacaklan giizel elbise giy
mekten ho§lanmazlardl. Aym §ekilde hakarete ugrayacaklan ve dinleri
ni zillete dii§iirecek kotii elbise giymekten de sakm1rlard1. Bize Halid 
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ibn H1da§'m Hammad'dan, onun da Ziyadi'nin arkada§I Ebu Hasene'
den rivayetine gore o, §Oyle demi§: Biz Ebu K1labe'nin yamndayd1k. 
'Ozerinde ~uldan elbiseler alan birisi yamna girdi. Ebu K1labe: ~u am
ran e§ekten uzak durunuz, dedi. Hasan -Allah orta rahmet eylesin
der ki: Oyle bir kavim vard1r ki kibir kalblerinde, tevazu' da elbiselerin
dedir. <;uldan elbise giyen bu elbisesiyle yiinlu, ipekli elbise giyenden 
daha buyuktur. Ne oluyor da birbirlerini gormezden geliyorlar. Baz1 ha
berlerde varid olduguna gore Hz. Musa (a.s.) , israilogullarma §oyle de
mi§ : Size ne oluyor ki kalbleriniz kurt kalbleri ve uzerinizde ruhban el
biseleri oldugu halde bana geliyorsunuz? Krallann elbiselerini giyin. 
Allah korkusuyla kalblerinizi yumu§atm. 

Giizel Ahlak 

Ebu Teyyah'm Enes (r.a.)ten rivayetine gore Allah Rasulu (s.a.) 
insanlarm ahlak~a en guzeli irni§. Ata'dan, onun da ibn Omer'den ri
vayetinde ey Allah'm el~isi, mu'minlerin hangisi en ustundur? denilmi§ 
de Allah Rasulu (s.a .) : Ahlak~a en guzelleri, buyurmu§. Nuh ibn Ab
bad kanallyla ... Enes'ten merfu' olarak rivayete gore §Oyle buyurulu
yor : Kul ibadeti az oldugu halde guzel ahlak1 ile ahiret derecelerine ve 
§erefli mevkilere ula§Ir. Abid oldugu halde kotu huylan ile cehennemin 
en alt derecelerine vanr. Sinan ibn Harlin kanahyla ... Enes'den mer
fu' olarak rivayete gore §Oyle buyruluyor : Guzel ahlak, dunya ve ahi
ret hay1rlanm toplay1p goturmu§tur. Muttalib'den, onun da Ai§e'den 
merfu' olarak rivayetinde buyrulur ki : ~uphesiz kul, guzel ahlak1 ile 
geceyi ibadetle, giinduzu oru~la ge~irenin derecesine ula§Ir. 

ibn Ebu Dunya der ki : Bana Ebu Muslim Abdurrahman ibn Yu
nus'un .. . Ebu Hureyre (r.a .)den rivayetine gore Allah RasUlu (s.a.)ne 
insanlan en ~ok neyin cennete koyacag1 sorulmu§tu. Allah korkusu ve 
guzel ahlak, buyurdu. insanlan en ~ok cehenneme neyin sokacag1 so
ruldu da: iki bo~luk ki; ag1z ve ut yeridir, buyurdu. 'Osame ibn ~erik an- • 
latlyor: Allah Rasulu (s.a.) nun yanmdaydu:n. Her yerden bedeviler ona 
geldiler ve : Ey Allah'm el~isi , insana verilenlerin en hay1rhs1 nedir? de
diler. Guzel ahlaktlr, buyurdu. Ya'la ibn Semmak'in 'Ommu Derda'dan, 
onun da Ebu Derda'dan - Ebu Derda hadisi Allah Rasulune ula§tm
yor- rivayetinde §Oyle buyurmu§: Mizanda guzel ahlaktan daha ag1r 
hi~ bir §ey yoktur. Ata da hadisi 'Ommu Derda'dan rivayet etmi§tir. 
Mesruk'dan, onun da Abdullah ibn Amr'dan merfU' olarak rivayetine 
gore §Oyle buyurmu§: Sizin ahlak yonuyle en guzel olanlanmz en hayir
hlanmzdandir. Abdullah ibn Ebu Bedr kanahyla ... Hasan ibn Ali'den 
rivayette Allah Rasulu (s.a. ) §Oyle buyurmu§: Allah Teala, Allah yolun-
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da cihad edene verdigi gibi giizel ahlakmdan dolaYI da kuluna sevab 
verir ki ecri sabah ak§am ona gelir. Mekhul'den, onun da Ebu Sa'lebe'
den merfU' olarak rivayetinde §byle buyruluyor: Meclisimde bana en ya
kmmtz ve bana en sevgili olammz ahlakt en giizel olammzdtr. Cennet
te makamt bana en uzak ve bana en sevimsiz olammz ise ahlakl kotii 
olanlanmz, bo§ bogazltk eden, avurtlanm doldurarak, agzmt egerek ve 
kar§tsmdakileri kii<;iimseyerek konu§ammzdtr. 

Ebu Uveys kanaltyla . .. Cabir'den merfU' olarak rivayette §byle buy
ruluyor: Size imam en kamil olammzt haber vereyim mi? Onlar sizin 
ahlakt en giizel olanlanmz, miitevazi' olup insanlarla iilfet eden ve ken
disiyle iilfet edilenlerinizdir. Leys'in Yezid ibn Abdullah ibn Usame'den, 
onun da Berk Ebu Furat'dan rivayetinde Allah Rasulii (s.a .) §byle bu
yurmu§ : Allah Teala ki§inin yarattlt§ ve huylanm, ate§ yesin diye gii
zelle§tirmez. Abdullah ibn Galib'in Ebu Said'den merfu' olarak riva
yetinde §byle buyrulur: iki huy vardtr ki bir mu'minde toplanmaz : 
Cimrilik ve kotii ahlak. Meymun ibn Mihran'm Allah RasUlii (s.a.)nden 
rivayetinde §byle buyrulur : Allah katmda kotii ahlaktan daha biiyiik 
bir giinah yoktur. Zira kotu ahlak sahibi bir giinahtan <;tkmadan Cite
kine dii§er. 

ibn el-Ca'd kanaltyla ... Kurey§'den birisinden rivayet edildigine 
gore Allah Rasulii (s.a.) §byle buyurmu§ : Allah katmda kotu ahlaktan 
daha biiyiik bir giinah yoktur. ~iiphesiz giizel ahlak, gune§in buzu erit
tigi gibi giinahlan eritir. Kotii ahlak ise sirkenin bah bozdugu gibi ame
li ifsad edip bozar. Abdullah ibn idris'in, babast kanahyla ... Ebu Hii
reyre'den merfu' olarak rivayetinde §byle buyruluyor : ~iiphesiz siz in
sanlan mallanmzla elde edemezsiniz. Fakat sizin giiler yiiziiniiz ve gii
zel ahlaktmz sizin yerinize onlan elde eder. Muhammed ibn Sirin der 
ki: Giizel ahlak dine yardtmctdtr. 

Kibrin Kotiiliigii 

Alkame'nin ibn Mes'ud'dan rivayetine gore -ibn Mes'ud hadisi mer
fu' olarak rivayet ediyor- §byle buyrulmu§: Kalbinde tane agtrltgt kibir 
olan kimse cennete giremez. Kalbinde tane agtrhgt iman olan kimse 
de ate§e girmez. ibrahim ibn Ebu Able'nin Ebu Seleme'den, onun da Ab
dullah ibn Amr'den merfu' olarak rivayetinde §byle buyruluyor: Kimin 
kalbinde zerre agtrhgt kibir varsa Allah Teala onu yiiziistii cehenneme 
atar. ishak ibn ismail kanaltyla ... iyaz ibn Seleme'den, onun da baba
smdan merfU' olarak rivayetinde buyrulur ki : Ki§i kendini begenmeye 
o kadar devam eder ki sonunda Allah katmda ?Orbalardan yazthr ve 
zorbalara isabet eden azab onun da ba§ma gelir. Malik ibn Dinar der 
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ki: Hz. Davud'un oglu Siileyman (s.a.) bir giin iki yiiz bin insan, iki 
yiiz bin cimii ile birlikte hahya hindi. 0 kadar yiikseltildi ki sonunda 
gokteki meleklerin tesbihini i§itti. Sonra onu a§agi indirmeye ba§ladi
lar da sonunda ayaklan deniz suyuna temas etti. ~oyle bir ses i§ittiler: 
~ayet arkada§mizm kalbinde zerre ag1rhg1 bir kibir olmu§ olsayd1 yiik
seltildiginden daha al~aga dii§iiriiliirdii. Ebu Hayseme kanahyla .. . 
Enes'ten rivayetinde o, §6yle demi§ : Ebubekir bir hutbesinde bize insa
mn yaratlh§Imn ba§langicmi zikretti de, bizden birisi kendini pis gortir 
oldu. Ebubekir iki kere: 0 (insan) sidik yolundan ~Ikmi§tlr, dedi. ~a'bi: 
Kim iki ki§iyi oldiiriirse §6phesiz o zorbad1r, demi§ sonra da: «Diin bir 
cana k1yd1gm gibi bana da m1 klymak istiyorsun? Sen ancak yeryiiziin
de bir zorba olmaJI istiyorsun ... )) (Kasas, 19) ayetini okumU§. Hasan t 
der ki : Ademogluna §a§Ihr : Giinde iki kere eliyle pisligini Jikar, sonra 
da biiyiiklenip goklerin Cebbar'ma kar§I ~1kmaya kalkar. Bize Halid 
ibn Hida§'m . .. Dahhak ibn Siifyan'dan rivayetine gore ; o, hadisi zikre
dip §6yle demi§ : Diinyaya Ademoglundan ~1kan (pislik) misal olarak 
verilmi§tir. Hasan'm Yahya'dan, onun da Ubeyy'den rivayetinde o, §OY-
le diyor : ~iiphesiz Ademoglunun yedigi; i~ine ne kadar baharat koysa, 
tuz katsa ve gtizelle§tirse de diinyaya misal olarak verilmi§tir. Hz. Ali 
(r.a.)nin evladmdan Muhammed ibn Hiiseyn ibn Ali der ki: Ki§inin 
kalbine kibirden bir §ey girmi§se, onun kalbine giren kibir ol~iisiince 

akh eksilmi§tir. Yunus ibn Ubeyd der ki : Secde ile beraber kibir, tevhi.{i 
ile beraber miinafikhk yoktur. Orner ibn Abdiilaziz heniiz halife olma
mi§ken bobiirlenerek yiiriidiigiinii goren Tavus onun bir yanma par
magiyla vurarak; bu yiiriiyii§, karnmda pislik olanm adeti degildir, de- .i 

mi§. Orner ibn Abdiilaziz sanki ondan oziir dilercesine §byle cevaplami§ : 
Ey amcacigim, bu yiiriiyii§ii ogrenmem i~in her bir uzvuma o kadar 
vuruldu ki sonunda bu yiiriiyii§ii ogrendim. Ebu Bekr ibn Ebu Diinya 
der ki: Umeyye ogullan bu yiiriiyii§U: ogreninceye kadar ~ocuklanm 
doverlermi§. 

Bobiirlenip Kendini Begenmek 

ibn Ebu Leyla'dan, onun ibn Biireyde'den, onun da babasmdan 
merfu' olarak rivayetinde §6yle buyrulur : Kim bobiirlenerek elbisesini 
yerde siiriirse Allah Teala ona rahmet nazanyla bakmaz. Hadis ishak 
ibn ismail tarafmdan Siifyan kanahyla ... ibn Orner' den merfu' olarak 
rivayet edilmi§tir. Muhammed ibn Bekkar kanahyla ... Ebu Hiireyre'
den merfu ' olarak rivayete gore §6yle buyrulur :· Allah Teala k1yamet 
giinii elbisesini yerde siiriiyen kimseye rahmet nazanyla bakmaz. Aym 
isnad ile rivayet edilen ba§ka bir hadiste de §Oyle buyrulur: Bir adam 
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(Karlin kasdediliyor olmalld1r) iki elbisesi ic;inde salma salma yurur
ken kendini begenmi§ti de, Allah Teala onu yerin altma gec;irmi§ti. 0 
yeraltmda k1yamet gunune kadar inmeye devam etmektedir. Bu ha
disi sonuna kadar Zuhri de Salim'den, o ise babasmdan rivayet ediyor. 

} ~ / ,,. ·~,-; / 0/ / • ~ ""'"" / ' / ..... ,... ',,., ........ 

~40~~~~£.· ~ \Jj.; ~\ i-\.;~y\.t~~~~~\u;JI 
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20 - Gormez misiniz ki Allah goklerde olanlan da, 

yerde olanlan da size musahhar kilmi~tlr. Gizli ve a<;Ik 
olarak nimetlerini . size bolca vermi~tir. insanlar aras1nda 
hie; bir bilgisi olmadan, hi<; bir rehberi ve aydinlatiCl ki
tab1 yokken Allah ha:kklnda tart1~anlar vard1r. 

21 - Onlara: Allah'1n indirdiklerine uyun, denilince: 
Hay1r, biz atalarimizl uzerinde buldugumuz yola (dine) 
u)'anz, derler. Ya ~eytan onlan yahmh azaba c;ag1nyor 
idiyse? 

Allah Teala kullarma dunyada ve ahirette bah§etmi§ oldugu ni
metlerine i§aret buyuruyor. Allah Teala gunduz ve gecelerinde I§Iklarm
dan istifade ettikleri YJldizlanyla, orada yaratm1§ oldugu bulutlar, yag
murlar, kar ve dolusuyla g6klerde olanlan onlarm buyruguna vermi§tir. 
Gokleri onlar ic;in korunmu§ bir tavan yapnn§tlr. Onlan yeryuzunde yer
le§tirmi§, onlar ic;in nehirler, agac;lar, ekinler ve meyveler yaratnn§tlr. 
Onlara peygamberler gondermek, kitablar inzal etmek ve §Uphelerini 
gidermek suretiyle ac;1k ve gizli nimetlerini bah§etmi§tir. · Bununla be
raber butUn insanlar iman etmi§ degildir. Aksine onlardan Allah hak
kmda, Allah'm birligi ve O'nun peygamberler g6ndermesi konusunda 
tartl§anlar vard1r. Onlarm bu konudaki tartl§malan bir bilgiye, s1hhatll 
bir delile, s1hhatll olarak nakledilmi§ bir kitaba dayanmamaktad1r. Bu 
sebepledir ki: «insanlar arasmda hie; bir bilgisi olmadan, hie; bir rehberi 
ve aydmlatic1 (apac;1k) kitab1 yokken Allah hakkmda tartl§anlar var
dlr. Allah'1 birleme konusunda bu tartl§anlara: Allah'm peygamberine 
indirmi§ oldugu tertemiz §eriat ve kanunlara uyun, denilince: Hay1r, biz 
atalannnz1 uzerinde buldugumuz (dine) uyanz, derler. Onlarm eski 
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atalarma uymaktan ba§ka hi<; bir delilleri yoktur.n buyurur. Yine ayru 
sebeple: «Peki, ya atalan bir §ey dii§iinmeyen, dogruyu bulamayan kim
seler olsa da m1?» (Bakara, 170) buyurmu§tur. Ey babalanrun yaptlk
lanru deli! getirenler; ne dersiniz, ya onlar sap1khk uzere idiyseler ve 
siz de onlarm i<;inde olduklan bu. durumda onlarm halefleri iseniz? ... 
Bu sebepledir ki Allah Teala.: «Ya 9eytan onlan yahmh azaba <;a~nyor 
idiyse?i) buyurmu§tur. 

)_.., I / I o o 0 o /""..) )o ) ' ./ ,....-) 0 o 
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22 - Kim, ihsan ederek kendini Allah' a teslim ederse, 

muhakkak ki o, en saglam kulpa sanlm1~tlr. Ve iglerin aki
beti Allah'a aittir. 

23 - Kim de kiifrederse onun kiifrii seni iizmesin. 
Onlann d6nii~ii Bize' dir. 0 zaman yaptlklann1 onlara bil
diririz. ~iiphesiz ki Allah, :g6giislerin 6ziinii ger<;ekten 
bilendir. 

24 - OnJan az bir sure gec;indirir, sonra da kat1 bir 
azaba siiriikleriz. 

Allah Teala, kendini Allah'a teslim eden, O'na ihlas ile amel eden, 
emrine boyun egip §eriatine tabi olan kimseden haber veriyor. Bu se
beple o: (Kendisine emredilene uymak ve yasaklanaru terketmek sure
tiyle amelinde ihsan sahibi olarak) kendini Allah'a teslim ederse, mu
hakkak ki o, en saglam bir kulpa sanlrm§; (kendisine azab etmeyece
gine dair Allah'tan saglam bir soz almi§tlr.) i§lerin sonucu Allah'a 
aittir.» buyurmu§tur. «Kim de kufrederse onun kufru seni uzmesin.n 
Ey Muhammed, Allah'1 ve senin getirdiklerini inkar etmelerinden do
layi onlara uziilme. l:}uphesiz onlar hakkmda Allah'm takdiri ge<;erlidir. 
Onlarm donii§ii Allah'ad1r. 0 zaman yaptlklanru onlara bildirecek ve 
yaptlklarmdan dolay1 onlan cezaland1racaktlr. «l:}iiphesiz ki Allah, go
guslerin ozunu ger<;ekten bilendir.» Zira hi<; bir gizli §ey O'na gizli kal
maz. <<Onlan (diinyada) az bir sure ge<;indirir, sonra da (nefislere) 

Tefslr, C : XII; F. 403 
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ag1r (gelecek miithi~ ve feci) bir azaba siiriikleriz.» Ba~ka bir ayet-i 
kerime'de de ~oyle buyrulur: «Allah'a· kar~1 yalan uyduranlar hi~ §iip
hesiz felah bulmayacaklard1r. Onlara diinyada bir miiddet faydalanma 
vard1r. Sonunda donii~leri Bize'dir. Biz de kiifiirlerinden dolaYI kendi
lerine en §iddetli azab1. tatt1racag1z.» (Yunus, 69-70) . 

25 - Andolsun ki onlara: Gokleri ve yeri kim yarattl? 
diye sorsan muhakkak: Allah, derler. De ki: Hamd Allah' a 
mahsustur. HaYir onlann -qogu bilmezler. . 

26 - Goklerde ve yerde olanlar Allah'1nd1r. Muhakkak 
ki Allah't1r 0 Gani ve Hamid. 

Allah Teala, mii~riklerin Allah'm tek ve ortag1 olmaks1zm goklerin 
ve yerin yaratlc1s1 oldugunu bildiklerini haber veriyor. Bununla bir
likte onlar Allah'm yaratt1g1 ve miilkii oldugunu itirat ettikleri ortak
lara tapmmaktad1rlar. Bu sebepledir ki ~oyle buyurur: <<Andolsun ki on
lara: Gokleri ve yeri kim yarattl? diye sorsan: Allah, derler. De ki: (Ma
dem ki bu itiratm1zla aleyhinize huccet konulmu§tur, bu durumda) 
hamd Allah'a mahsustur. HaYir onlarm ~ogu bilmezler. Goklerde ve 
yerde · olanlar Allah'm (yaratlg1 ve O'nun miilkii)d1r. Muhakkak ki Al
lah, 0 Gani (zat1 d1~mdaki her §eyden miistagnidir, her ~ey O'na muh
ta~)dir. (Biitiin yaratlklannda 0 hamdedilen) Hamid'dir.» Yaratlp 
me~ru' k1ld1klarmdan dolay1 goklerde ve yerde hamd O'nad1r. Biitiin 
i~lerde oviilmii~ olan O'dur. 
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ederek murekkep olsa, yine de Allah\n kelimeleri tuken
mez. Muhakkak ki Allah Aziz'·dir, Hakim'dir. 

28 - Sizin yarat1lman1z da, yeniden •diriltilmeniz de 
bir tek ki~ininki gibidir. $uphesiz ki Allah Semi'dir, Ba
sir'dir. 

· Allah Teala burada azameti, kibriyas1, celali, giizel isimleri, yiice 
s1fatlan, hie; bir be§erin kiinhiine ve say1larma muttali' olamadigl, hie; 
kimsenin ihata edemedigi tam ve miikemmel olan sozlerinden haber 
veriyor. Nitekim Rasullerin sonuncusu ve be§erin efendisi §oyle buyur
mu§: Sana geregi gibi ovgiide bulunam1yorum. Sen §iiphesiz zatma se
nada bulundugun gibisin. Allah Teala: «~ayet yeryiiziindeki agac;lar 
kalem olsa, deniz de, arkasmdan yedi deniz daha kendis!ne yardlm ede
rek miirekkep olsa yine de Allah'm kelimeleri tiikenmezdi.» buyurur ki 
§ayet yeryiizii agac;lanmn hepsi kalem, denizler miirekkep yap1lsa ve 
onunla beraber yedi deniz daha imdada c;agnlsa ve bunlarla Allah'm 
azametine, s1fatlarma ve celaline delalet eden Allah'm kelimeleri yazil
saydi; kalemler kmhp tiikenir, denizlerin suyu biterdi. Onlann kat kat 
benzerleri imdada gelmi§ bile olsalar. Burada yedi say1smm zikredil
mesi miibalaga ic;indir. Yoksa denizleri yedi ile kaYidlamak kasdedilme
mi§tir. Dogrulanmayan ve yalanlanmayan tiirden olan israiliyat'a da
yanan birisinirt soyledigi gibi ortada alemi ku§atan yedi deniz mevcud 
degildir. Burada_bu kasdedilmemektedir. Nitekim Allah Teala ba§ka bir 
ayet-i kerime'de: «De ki: Rabb1mm sozlerini yazmak ic;in denizler mii
rekkep olsa ve bir o kadanm da katsak, daha Rabb1rmn sozleri tiiken
meden denizler tiikenirdi.» (Kehf, 109) buyurur ki, burada zikredilen 
«bir misli» ifadesi ile bir tek misli kasdedilmemekt.edir. Aksine once bir 
misli, sonra bir misli daha, so:pra bir misli daha olmak iizere devam ede
gelmektedir. Zira Allah'm ayetleri ve kelimeleri elbette say1lamaz. Ha
san el-Basri der ki: ~ayet yeryiiziiniin aga<;lan kalem, denizleri miirek
kep yap1lm1§ olsayd1 ve Allah Teala da: ~u benim emrimdendir, §U be
nim emrimdendir ... buyurmu§ olsaydl, denizlerdekiler biter ve kalem
ler kmhp tiikenirdi. Katade der ki : Mii§rikler : Bu soz <;ok ge<;mez bi
ter, demi§lerdi. Bunun iizerine Allah Teala: «~ayet yeryiiziindeki agac;
lar kalem olsa, deniz de, arkasmdan yedi deniz daha kendisine yard1m 
ederek miirekkep olsa ... » buyurdu. ~ayet yeryiizii aga<;lan kalem ve 
denizlerle beraber yedi deniz daha olsayd1 Rabb1rmn harikalan, hik· 
meti, yaratlklan ve ilmi bitmezdi. Rebi' ibn Enes der ki : Biitiin kulla
n n ilminin misali Allah'm ilmine gore biitiin denizlerin suyuna gore 
bir damla gibidir. Allah Teala bu konuda: <<~ayet yeryiiziindeki agac;lar 
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kalem olsa ... » ayetini indirmi§tir. Bu ayet-i kerime'de §Oyle. buyrulu
yor: ~ayet §U denizler Allah'm kelimelerinin yaz1lmas1 i~in miirekkep, 
biitiin aga~lar da kalem olmu§ olsayd1; kalemler kmhp tiikenir, deniz
lerin suyu biter ve yine de hi~ bir §eyin bitiremeyecegi Allah'm kelime
leri kahrdL Zii:·a hi~ kimse onlarm ol~iisiinii takdir edemez. Hi~ kimse 
gerektigi §ekilde O'na senada bulunamaz. Sonunda zatma senada bu
lunan yine Rab Teala olur. ~iiphesiz Rabb1nnz kendi buyurdugu gibi ve 
biZ:i.m soylediklerimizin fevkindedir. 

Bu ayet-i kerime'nin yahudilere cevab olarak nazil oldugu rivayet 
edilir. ibn ishak der ki : Bana ibn Ebu Muhammed'in ... ibn Abbas'tan 
tivayetine gore yahudi hahamlan Medine'de Allah Rasulii (s.a.)ne: Ey 
Muhammed, «Size ilimden ancak ~ok az bir §ey verilmi§tir.» soziinle sen 
bizi mi, yoksa kavmini mi kasdediyorsun? demi§lerdi. Allah Rasulii 
(s.a.): Asla, buyurdu. Onlar: Sana gelenler i~inde bize her bir §eyin a~Ik
lamasmi ihtiva eden Tevrat'm verildigini okumuyor musun? dediler de, 
Allah Rasulii (s.a.): ~iiphesiz bu, Allah'm ilmine gore azd1r. Sizin sahib 
oldugunuz ilim size yetecek miktardad1r, buyurdu. Allah Teala da Hz. 
Peygar11bere onlann sorduklan konuda: «~ayet yeryiiziindeki aga~lar ka
lem olsa ... » ayetini indirdi. ikrime ve Ata ibn Yesar'dan da bu §ekilde 
rivayet edilmi§tir. Bu, ayetin Mekke'de degil de Medine'de nazil olmU§ 
bulunmasm1 gerektirir. Me§hllr olan ise ayetin Mekke'de nazil oldugu
dur. En dogrusunu Allah bilir. 

«Muhakkak ki Allah Aziz'dir, Hakim'dir.» Her §eyi kahr u galebesi 
altma alml§ olan Aziz'dir. Diledigine engel olacak, muhalefet edecek 
ve hiikmiinii geciktirebilecek hi~. bir §ey yoktur. Yaratmasmda, emrin
de, sozlerinde, fiillerinde, kanun koymasmda ve biitiin durumlannda 
hikmet sahibidir. 

«Sizin yara tllmamz da, yeniden diril tilmeniz de bir tek ki§ininki 
gibidir.>> Allah'm kudretine gore biitiin insanlarm yaratllmas1 ve kiya
met giiniinde yeniden diriltilmeleri bir tek ki§inin yarat1lmas1 gibidir. 
Biitiin bunlar Allah'a kolayd1r. «O'nun emri, bir §eyi murad ettigi za
man, sadece ona: ol, demektir. 0 da oluverir.>> (Ya-Sin, 82), <<Ve Bizim 
emrimiz birdir, bir goz k1rpmas1 gibidir.>> (Kamer, 50). Bir §eye ancak 
bir kere emreder. 0 §ey de emrin tekrarma ve te'kidine gerek kalma
dan oluverir. «Dogrusu 0, bir tek pghktlr. Ki, o zaman hepsi topragm 
yiiziine dokiilecektir.>> (Naziat, 13, 14) . 

«~iiphesiz .ki Allah Semi'dir, Basir'qir.>> Nas1l ki bir tek ki§iyi i§it
mesi ve gormesi gibi onlann hepsinin sozlerini en iyi i§iten ve amelle
rini gorendir; aym §ekilde onlara gii~ yetirmesi de bir tek ki§iye gii~ 

yetirmesi gibidir. Bu sebepledir ki: «Sizin yaratllmamz da, yeniden di
riltilmeniz de bir tek ki§ininki gibidir ... >> buyurmu§tur. 
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29- Gormez misin ki, Allah geceyi .gundiize, giindu
zii de geceye katar. Giine~i ve ay1 buyruk altlnda tutar. 
Her birisi belirli bir siireye kadar ak1p gider. Muhakkak ki 
Allah yaptlklarinizdan haberdarrur. 

30 - Bu, Allah'1n; hakk1n kendisi ve O'ndan ba~ka tap
tlklarinin da batll olmas1ndand1r. Dogrusu Allah <;;ok yii
cedir, <;;ok biiyiiktiir. 

Allah Teala, Geceyi giindiize kattigm1 haber veriyor. Geceden ala
rak giindiize katar da giindiiz uzay1p gece k1sahr. Bu, yazm olur. Giin
diizler iyice uzad1ktan sonra k1salmaya ba§lar, daha sonra gece uzay1p 
giindiizler k1sahr. Bu da ki§m olur. «Giine§i ve- ay1 buyruk altmda tu
tar. Her birisi belirli bir siireye !:a.d.ar ak1p gider.» Giine§in . ve aym 
mahdud bir hedefe dogru ak1p gittigi de, k1yamet giiniine dogru ak1p 
gittigi de soylenmi§tir. Her iki anlam da sahihtir. Bunlardan birinci 
a~1klamaya Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde Ebu Zerr (r.a.)den ri
vayet edilen bir hadis delil getirilir. Bu hadise gore Allah Rasulii (s.a.): 
Ey Ebu Zerr, §U giine§in nereye gittigini biliyor musun? diye sormu§
tu. Ben: Allah ve Rasulii en iyi bilendir, dedim. ~iiphesiz o gidip Ar§'m 
altmda secdeye kapamr. Sonra Rabbmdan (dpgmak iizere donii§ii i~in) 
izin ister. <;ok yakmd1r ki ana: Geldigin yere don, denilecektir, buyur
du. ibn Ebu Hatim der ki: Bize babamm ... ibn Abbas'ta.n rivayetine 
gore o, §Oyle demi§: Giine§ su ~ark1 gibidir. Giindiiziin gokte yoriinge
sinde akar gider. Batt1g1 zamanda ise geceleyin yine yoriingesinde . ve 
yerin altmda yiiriimesine devam eder. Nihayet dogdugu yerden yeni
den dogar·. Ay da boyledir. Bu haberin isnad1 sahihtir. 

«Muhakkak ki Allah yaptlklanmzdan haberdardlr.» ayeti, «Bilmez 
misin ki, Allah gokte ve yerde olaru bilir.» (Haec, 70) a,yeti gibidir ki, 
Allah Teala her §eyi en iyi bilen yarat1C1d1r. Nitekim ba§ka bir ayet-i 
kerime'de §Oyle buyrulur: «Allah yedi gogii ve yerden de biro kadanm 
yaratnn§ oland1r. Allah'm buyrugu bunlar arasmda iner durur. Ki, Al
lah'm her §eye kadir oldugunu ve Allah'm gerc;ekten her §eyi ilmiyle 
ku§atmi§ oldugunu bilesiniz.>> (Talak, 12) . 
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«Bu, Allah'm; hakkm kendisi ve (insanlarm) O'ndan ba§ka tap
tlklarmm da batll olmasmdandJ.r.» Allah Teala ayetlerini size a·c;Ikc;a bil
diriyor ki bunlarla O'nun hak, mevcud olan yegane gerc;ek ve hakild 
ilah oldugunu, O'nun di§mdakilerin ise batll oldugunu anlayabilesiniz. 
~iiphesiz 0, di§mdaki her §eyden miistagnidir. Her §ey O'na muhtac;tlr. 
Zira goklerde ve yerde olanlarm hepsi O'nun yaratlg1 ve kulland1r. On
lardan hie; birisi O'nun izni olmaks1zm bir zerreyi bile hareket ettire
remezler. ~ayet biitiin yeryiizii halk1 bir sinegi yaratmak ic;in bir araya 
gelmi§ olsalard1 bile bundan aciz kahrlard1. Bu sebepledir ki §6yle bu
yurmu§tur: «Bu, Allah'm; hakkm kendisi ve (insanlarm) O'ndan ba§
ka taptlklanmn da batll olmasmdand1r. Dogrusu Allah (kendisinden 
daha yiicesi olmayan) c;ok yiice, (her §eyin en biiyiigii olan) biiyiiktiir.» 
Her §ey ona nisbetle kiic;iik ve O'na boyun egmi§tir. 

31 - Gormez misin ki, gemiler deniZde Allah'1n nime
tiyle ak1p gider. Boylece size ayetlerini gosterir. Bunlarda 
pek sabirh ve ~ok ~iikreden kimseler i<;:in ayetler vardlr. 

32 - Onlan daglar gibi dalgalar sardig1 vakit dini 
yaln1z Allah' a tahsis derek O'na yalvanrlar. Onlan karaya 
<;akararak kurtardlg1 zaman da, i~lerinden ·bir klSIDl orta 
yolu tutar. Ayetlerimizi gaddar ·ve nank.or olan1n d1~1nda 
ba~kas1 bilerek inkar etmez. · 

Allah Teala gemiler O'nun emri, liitfu ve miisahhar k1lmas1 ile 
denizlerde ak1p gitsinler diye denizi bu i§e miisahhar kild1g1m haber 
veriyor. ~ayet suda gemileri kald1racak bir giic; yaratmarm§ olsayd1; el
bette gemiler suda ak1p gidemezdi. Bu sebepledir ki: .«Boylece size kud
retinin ayetlerini, alametlerini gosterir. Bunlarda Slkmtl hallerinde ~ok 
sab1rll ve bolluk halinde c;ok §i.ikreden kimseler ic;in ayetler vardlf.l> 
buyurmu§tur. · 

«Onlan daglar (ve bulutlar) gibi dalgalar sard1g1 vakit, dini yalmz 
Allah'a tahsis ederek O'na yalvanrlar.» ayeti §U ayet-i kerime'ler gibi
dir: «Denizde size bir s1kmtl dokununca yalvard1klanmzm hepsi kay-

L 

b 
P: 

n 

t 
'] 

r 
li 
y 
d 
d 
H 
a 
d 
H 
r 
e 
t 

1 

l 

1 
1 



Lokman, -31-32) HAD1SLERLE KUR'AN-I KERIM TEFSIRt 6423 

bolur. Ancak Allah kahr.» (isra, 67), «Gemiye bindiklerinde dini yalmz 
Allah'a tahsiS ederek O'na yalvanrlar.» (Ankebut, 65). 

·· «Orilan karaya t;Ikararak kurtard1g1 zaman da, it;lerinden bir kis
mi orta yolu tutar.» Mucahid burada orta yolu tutan, anlammdaki 
( ..L.,a.:..4.. ) kelimesinin kafir anlamma da geldigini sayler. Sanki bu
rada Mucahid kelimeyi katir eden §eklinde at;Iklami§tlr. Nitekim Allah 
Teala bu anlamda olmak uzere ba§ka bir ayet-i kerime'de §6yle buyu
rur: «Ama onlan karaya t;Ikararak kurtarmca hemen Allah'a e§ ko§ar
lar.» (Ankebut, 65). ibn Zeyd ise burada bu_ kelime ile amelinde orta 
yolu tutanm kasdedildigini sayler. «Onlardan kimi nefsine z_ulmedici
dir, kimi de orta yolu tutar. Kimi ise Allah'm izniyle iyiliklere ko§an
dlr.» (Fatlr, 32) ayetinde de ibn Zeyd'in soylemi§ oldugu bu at;Iklama 
kasdedilmektedir. Bu ayette orta yolu tutan, anlammdaki kelime ile 
amelde orta yolu tutan kasdedilmektedir. Burada da aym §eyin kasde
dilmi§ olmas1 muhtemeldir. Denizde gozahc1 ayetler, muazzam ve kor
kutucu durumlar gordukten sonra kendisine kurtulu§ bah§ettigi ki§i
nin bunun kar§Ihgmda daha fazla amelde bulunmas1 ve ibadete devam 
ederek haYirlani ko§mas1 gerekirdi. Halbuki bundan sonra da orta yolu 
tutan kusurlu olur. En ~ogrusunu Allah bilir. 

«Ayetlerimizi gaddar ve nankor olanm di§mda ba§kas1 bilerek 
inkar etm~z.» Ayetteki ( .J\:.;.JI ) kelimesi gaddar anlammdad1r. 
Mucahid, Hasan, Katade ve Malik'in Zeyd ibn Eslem'den rivayetlerine 
gore o; ne zaman bir ahidde bulunsa, binsi ile ahidle§se ahdini bozan 
kimsedir. Bu kelime, gadrm ve haks1zhgm ·en tist derecesi anlamma 
gelmektedir, demi§tir. ( . .. ) «Ayetlerimizi gaddar ve nankor olanm, (ni
metleri inkar ederek §tikretmeyenin, unutmu§ gorunerek hit; hatirlama-

. yamn) di§mda ba§kasi bilerek inkar etmez.» 

33 - Ey insanlar, Rabb1n1zdan korkun. Babarun oglu
na, ogulun babasina hie; bir ~ey odemeyecegi giinden c;eki
nin. Allah'1n va'di ~iiphesiz haktlr. Oyle ise, sakln dililya 
hayat1 sizi aldatmas1n. Aldatici ~eytan sizi Allah'1n bagur 
lamas1na .giivendirerek yoldan Qikarmasin. 

Allah Teala insanlan k1yamet gunu ile uyanp . babamn ogluna, 
ogulun babasma hit; bir §ey odemeyecegi kiyamet gununden korkmalan-
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m, Allah'tan korkarak sakmmalanm emrediyor. 0 gunde §ayet baba og
lunu, kendini feda ederek kurtarmak istese bu ondan kabul edilmeye
cektir. Aym §ekilde c;ocuk babas1 yerine kendisini feda etmek istemi§ 
olsayd1 bu da kabul ednmezdi. Sonra Allah Teala onlara ogut vermeye 
ba§layarak §6yle buyurur: «Oyle ise dunya hayat1 sizi sakm aldatma
sm.» Orada mutmain ve huzur ic;inde olmamz, size ahiret yurdunu 
unutturmasm. Aldat1c1 §eytan sizi yoldan c;1karmasm. ibn Abbas, Muca
hid, Dahhak ve Katade ayetteki ( .;J}JI ) kelimesini, §eytan ile tefsir 
etmi§lerdir. Zira o, Ademoglunu aldatlr, ona limit verir, vaadlerde bu
lunur .. Halbuki bunlarm hie; birisi onun elinde degildir. Aksine Allah 
Teala'mn buyurdugu uzere: <<~eytan onlara va'dediyor, kuruntulara 
dti§tirtiyor. ~eytan'm kendilerine va'dettikleri aldatmaktan ba§ka bir 
§ey degildir.» (Nisa, 120) . 

Vehb ibn Mtinebbih'in anlattlgma gore Uzeyr (a.s.) §6yle demi§: 
Kavmimin musibete ugrad1gm1 gordugumde uzuntum arttl, kederim 
c;ogald1 ve uykumu kaybettim. Rabb1ma tazarruda bulunarak namaz 
klld1m, oruc; tuttum. Ben bu durumda tazarruda bulunup aglarken 
bana melek geldi. Ben melege: Bana haber ver; tasdik edenlerin rUh
lan, zalimleref babalar ogullarma §efaatta bulunacaklar ml? dedim. 
Melek §oyle cevab verdi: ~uphesiz k1yamet gununde apac;lk bir haki
miyyet ve hukumlerin aynlmas1 vard1r. Orada hie; bir ruhsat yoktur. 
Ralunan'm izin vermesi di§mda orada hie; kimse konu§mayacaktlr. 
Orada bir baba c;ocugu yuzunden, bir c;ocuk. babas1 ytizunden, karde§ 
karde§i ytizunden, bir kole efendisi ytizunden muahaze olunmayacaktlr. 
Hie; kimse bir ba§kasi ile me§gul olmayacak, bir ba§kasmm uzunttisu 
ile uztilmeyecek, kimse kimseye ac1mayacaktlr. Herkes kendisi ic;in kor
kacaktlr. Bir insan ba§ka bir insan yuzunden yakalamp azaba duc;ar 
edilmeyecektir. Herkes kendi uzunttisuyle me§gul olup ytiksek sesle ag
layacak, kendi gunah1m ytiklenecek, onunla beraber gunahm1 bir ba§
kasi ytiklenip ta§1mayacakt1r. Vehb ib~ Munebbih'in bu anlattlklanru 
ibn Ebu Hatim rivayet ediyor. 

34 - K1yamet saat1n1n bilgisi ~uphesiz ki Allah kabn
dadir, yagmuru 0 indirir, rahimlerde bulunan1 0 bilir. 
Kimse yann ne kazanacag1n1 bilmez. Ve hi<; bir nefis ne-
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rede olecegini de bilmez. ;;uphesiz ki Allah Alim'dir, Ha
bir'dir. 

Bunlar Allah'm ilmini zatma saklad1g1 bilinmezliklerin anahtar- · 
landlr. Bunlan hie; kiinse bilmez. Ancak Allah Teala'mn bunlan bildir
mesinden sonra olanlar miistesnad1r. K1yametin saatm1 ne Rasul olan 
bir peygamber ne de Mukarrabun meleklerden birisi bilemezler. «Onun 
vaktini kendisinden ba§kasl belirtemez.>> (A'raf, 187). Yagmurun indi
rilmesini de yine ancak Allah bilir.•Fakat Allah Teala yagmurun indi
rilmesini emrettigi vakit bunu gorevli olan melekler ve Allah Teala'nm 
yaratlklarmdan diledikleri bilirler. Rahimlerde olanlardan Allah Teala
mn yaratmayt murad buyurdugunun ne oldugunu O'nun dl§mda kim
se bilemez. Fakat onun erkek veya di§i, . mutlu veya mutsuz olmasm1, 
Allah Teala e~rettigi zaman bununla gorevli melekler ve Allah Teala'
run yaratlklarmdan dilemi§ ·olduklan bunu bilirler. Dunyas1 ve ahireti 
hususunda· hie; bir nefis yann ne kazanacagm1 bilmez. Ve hie; bir nefis 
nerede olecegini de bilmez . . Kendi Ulkesinde mi yoksa Allah'm Ulkele
rinden bir ba§kasmda ffil olecek bu hususta hie; kimsenin bilgisi yok
tur. Bu, Allah Teala'run: «Gaybm anahtarlan O'nun katmdad1r. O'ndan 
ba§ka . kimse bilmez.>> (En'am, 59) ayetine benzemektedir. 

Stinnette (hadislerde) bu be§ §eye «bilinmezliklerin anahtarlan>> 
adl verilmi§tir. imam Ahmed der ki: Bize Zeyd ibn Habbab (veya el
Hubab)m ... Ebu Biireyde'den rivayetine gore o, Allah Rasulu (s.a.)nu 
§6yle buyururken i§itmi§: Be§ §ey vard1r ki, bunlan Allah Teala'dan 
ba§ka kimse bilmez. «K1yamet saatmm bilgisi §iiphesiz ki Allah katm
dadlr, yagmuru 0 indirir, rahimlerde bulunam 0 bilir. Kimse yarm ne ka
zanacagiru bilmez ve hie; bir -nefis nerede olecegini de bilmez. ~iiphesiz 
ki Allah Alim'dir, Habir'dir.n. Hadisin isnad1 sahih olmakla birlikte tah
ric etmemi§lerdir. imam Ahmed'in Veki' kanahyla ... ibn Omer'den: ri
vayetine gore Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurmu§: Bilinmezliklerin 
anahtarlan be§tir ki bunlan ancak Allah bilir: «K1yamet saatmm bil
gisi §iiphesiz ki Allah katmdad1r, yagmuru 0 indirir, rahimlerde buluna
m 0 bilir. Kimse yarm ne kazanacagm1 bilmez. Ve hie; bir nefis nerede 
olecegini de bilmez. ~iiphesiz ki Allah Alim'dir, Habir'dir.>> . Hadisi sa
dece Buhari tahric etmi§ olup bunu Sahih'inin istiska boliimunde Mu
hammed ibn Yusuf kanahyla Siifyan ibn Said es-Sevri'den rivayet et
mi§tir. (Sahih'inin) tefsir bolumiinde de ba§ka bir kanaldan hadisi 
§Oyle rivayet eder: Bize Yahya ibn Siileyman'm ... Abdullah ibn Omer'
den rivayetine gore Allah ~asulti: Bilinmezliklerin anahtarlan be§tir, 
buyurmu§ sonra da: «K1yamet saatmm bilgisi §tiphesiz ki Allah katm
dadlr, yagmuru 0 indirir, rahimlerde bulunam 0 bilir ... l) ayetini oku
mu§tUr. Hadisi yine sadece Buhari" tapric e.tmi§tir. 
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imam Ahmed'in Gunder kanahyla ... ibn Omer'den, onun da 'Hz. 
Peygamber (s.a.)den rivayetinde o, §Oyle buyurmu§: Bana §U be§ §ey 
di§mda her §eyin anahtarlan verildi: K1yamet saatmm bilgisi §iiphesiz 
ki Allah katmdadir, yagmuru 0 indirir, rahimlerde bulunaru 0 bilir. 
Kimse yarm ne kazanacagm1 bilmez. Ve hie; bir _nefis nerede olecegini 
de bilmez. ~iiphesiz ki Allah Alim'dir, Habir'dir. imam Ahmed'in Yahya 
kanahyla ... Abdullah ibn Mes'lld'dan rivayetinde o, §Oyle demi§: Be§ 
§ey di§mda Peygamberiniz (s.a.)e her §eyin anahtarlan verilmi§tir: Kl
yamet saatirun bilgisi §iiphesiz ki Allah katmdad1r, yagmuru 0 indirir, 
rahimlerde bulunaru 0 bilir. Kimse yann ne kazanacagm1 bilmez. Ve 
hie; bir nefis nerede olecegini de bilmez. ~iiphesiz ki Allah Alim'dir, Ha
bir'dir. imam Ahmed hadisi aynca Muhammed ibn Ca'fer kanahyla ... 
Amr ibn Miirre'den de rivayet etmi§ olup sonunda §U fazlahk vard1r: 
Amr ibn Miirre'ye : Bunu Abdullah (ibn Mes'lld)dan sen i§ittin mi? 
diye sordum da evet dedi, elli kerede fazla i§ittim. imam Ahmed hadisi 
Veki' kanahyla ... Amr ibn Miirre'den de rivayet etmi§tir. Bu hadisin 
isnadl Siinen sahiplerinin §artlarma gore hasen olmakla birlikte tah
ric etmemi§lerdir. 

Buhari bu ayetin tefsirinde der ki: Bize ishak'm . .. Ebu Hiireyre 
(r.a.)den rivayetine gore : 

- -.. ' ' .... . \ , ' "" ........ 
0:-~~~~j_;:JI~J~ ~~t..li~~~IJ_,~J~J~!JIY.~-~ ~IJ ::,C·~ ~-~ ~IJ ~ ~ 

' "" , ., ' ' \ 

~~~;~_; t~~1:_,.!\:X !J1::J lj~) ;i~ti.:,:U) 1;~ t~~1:_,.!\ :)~ &f;.·~::,~) JtJI 
. - -

( • ) BuM.ri Sahth, K. !man , bab: 37; K . 'l'efsirU'l - K ur'an , Sure_i Lokman, ba b; ~ -
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Allah Rasulii (s.a.) bir giin insanlarm yamna cr1krm§ken yiiriiye
rek bir adam geldi ve: Ey Allah'm Rasulii, iman nedir? diye sordu: 
!man; Allah'a, meleklerine, rasullerine, O'na kavu§maya, son diriltili§e 
iman etmendir, buyurdu. Ey Allah'm Rasulii, islam nedir? diye sordu 
da Allah Rasulii: islam; Allah'a ibadet etmen ve O'na hi<r bir §eyi or
tak ko§maman, namaz1 k1lman, farz olan zekatl vermen, Ramazan oru
cunu tutmand1r, buyurdu. Ey Allah'm Rasulii, ihsan nedir? diye sordu. 
Hz. Peygamber: ihsan; sanki sen Allah'1 goriiyormu§sun gibi .O'na iba
det etmendir. ~ayet sen O'nu gormuyorsan 0 mutlaka seni gormekte- . 
dir, buyurdu. Adam: Ey Allah'm Rasulii, k1yamet ne zamandlr? diye sor
du.Hz. Peygamber buyurdu ki: Sorulan ki§i sorandan daha bilgili degil
dir. Fakat sana onun §artlann (alametlerini)dan haber verecegim: Ca
riye efendisini dogurdugu zaman i§te bu onun §artlarmdandlr (alamet

_lerindendir) . Yalmayak ve cr1plaklarm, insanlarm reisleri oldugu za-
man i§te bu da onun alametlerindendir. Be§ §ey vard1r ki onlan ancak 
Allah bilir: K1yamet saatmm bilgisi §iiphesiz ki Allah katmdad1r. Yag
muru 0 indirir. Rahimlerde olam 0 bilir. Adam sonra doniip gitti. Al· 
lah Rasulii: Onu bana geri getiriniz buyurdu. Onu geri getirmek iizere 
arad1lar da hicr bir §ey bulamad1lar. Hz. Peygamber: Bu Cibril'dir. in· 
sanlara dinlerini ogretmek iizere gelmi§ti, buyurdu. Buhari hadisi ay
nca (Sahih'inin) iman boliimiinde; Muslim ise muhtelif kanallardan 
olmak iizere Ebu Hayyan'dan rivayet etmi§lerdir. Biz bu hadis hak
kmda Buhari ~erhi'nin ba§mda bilgi vermi§ ve yine orada bu konudaki 
mii'minlerin emiri Orner ibn Hattab'm hadisini de uzunca zikretmi§tik. 
Bu hadis Miislim'in, rivayetinde tek kald1g1 hadislerdendir. 

imam Ahmed der ki: Bize Ebu Nadr'm . .. Abdullah ibn Abbas (r.a.) 
tan rivayetinde o, §Oyle an,latml§: Allah Rasulii (s.a.) (her zaman ki) 
oturma yerine oturmu§ken Cibril geldi, Allah Rasulii (s.a.)niin dizleri
ne ellerini koyarak oniine oturdu ve: Ey Allah'm elcrisi, bana islam'm 
ne oldugunu haber ver, dedi. Allah Rasulii (s.a.): islam; yoniinii Al
lah'a teslim etmen, tek ve ortag1 olmaks1zm Allah'tan ba§ka ilah ol
madlgma, Muhammedin O'nun kulu ve elcrisi olduguna §ehadet etmen
dir, buyurdu. Cibril: Bunu yaptlg1m takdirde miisliiman oldum mu? 
diye sordu da, Hz. Peygamber: Bunu yaptlgm takdirde sen §iiphesiz 
miisliiman oldun, buyurdu. Ey Allah'm elcrisi, bana imanm ne oldugu
nu haber ver, deyince, Allah Rasulii §6yle cevab verdi: imail; Allah'a, 
ahiret giiniine, meleklere, kitaba, peygamberlere, oliime, Oliimden son
raki hayata, cennete ve cehennem.e, hesab ve mizana, hayn ve §erri ile 
biitiin kadere iman etmendir. Cibril : Boyle yapt1g1m takdirde iman et
mi§ olur. muyum? diye sordu da Hz . . Peygamber: Bunu yaptlgm tak
dirde sen §iiphesiz iman etmi§sindir, buyurdu. Cibril: Ey Allah'm elcrisi, 
bana ihsanm ne oldugunu haber ver, dedi. Allah Rasulii (s.a.) §Oyle bu-
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yurdu: ihsan; sanki Allah'I goruyormu§sun gibi Allah ic;in amel etmen
dir. ~ayet sen O'nu g6rmuyorsan §'iiphesiz 0 seni goruyor. Cibril: Ey 
Allah'm elc;isi, bana k1yametin ne zaman kopacagm1 haber ver, dedi. 
Allah Rasulii (s.a.): Siibhanallah, be§ §ey vard1r ki onlan ancak 0 (Al
lah) bilir: K1yamet saatmm bilgisi §'iiphesiz ki Allah katmdadir. Yag
muru 0 indirir. Rahimlerde bulunam 0 bilir. Kimse yarm ne kazana
cagmi bilmez ve hie; bir nefis nerede olecegini de bilmez. ~U.phesiz ki 
Allah Alim'dir, Habir'dir, buyurup §Oyle devam etti: Fakat dilersen 
onun ba§langiCmdaki alametlerini sana haber vereyim. Cibril: Evet, ey 
Allah'm elc;isi, bana haber ver, dedi. Allah Rasulu (s.a.) §Oyle buyurdu: 
Cariyenin efendisini dogurdugunu gordiigiin zaman, davar guden c;o
banlann binalar yapmada yan§tlklanm gordiigun zaman, yalmayak 
karm ac; yoksullarm insanlarm efendileri oldugunu gordugun zaman 
i§te bunlar k1yametin alamet ve §artlarmdandir. Cibril: Ey Allah'm el
c;isi, yalmayak, karm ac; ve yoksul koyun sahipleri kimlerdir? diye sordu 
da efendimiz: Araplardir, buyurdu. Bu garib bir hadis olup tahric et
memi§lerdir. imam Ahmed'in Muhammed ibn Ca'fer kanahyla ... Amir 
ogullarmdan bir adamdan rivayetine gore o, Hz. Peygamber (s.a.)in 
yanma girmek ic;in izin isteyerek: Gireyim mi? demi§ti. Hz. Peygamber 
(s.a.) hizmetc;isine: ~u adamm yanma <;Ik, o giizel izin istemeyi bilmi
yor, ona soyle de: Selam U.zerinize olsun, gireyim mi? desin, buyurdu. 
Ben, Allah Rasulti'nun boyle soyledigini i§itip: Selam uzerinize olsun, 
gireyim mi? dedim. Bana izin verildi ve girdim. Bize getirdigin nedir? 
diye sordum. Ben size ancak hay1r getirdim, yalmz ve ortag1 olmaksl
zm Allah'a ibadet etmenizi, Lat ve Uzza'y1 b1rakmamz1, gece ve giinduz
de be§ vakit namaz kilmamz1, senede bir ay oruc; tutmamz1, Beytullah'l 
haccetmenizi, zenginlerinizin malmdan zekat ahp fakirlerinize verme
nizi getirdim, buyurdu. ilimden senin bilmedigin herhangi bir §ey kal
di rm? sorusuna Allah Rasulu §Oyle cevab verdi: ~U.phesiz ki hayn Al
lah bilir. ilimden oyle bir k1s1m vard1r ki, onu ancak Allah Teala bilir 
ve bunlar be§tir: K1yamet saatmm bilgisi §Uphesiz ki Allah katmdad1r, 
yagmuru 0 indirir, rahimlerde bulunam 0 bilir. Kirilse yarm ne kaza
nacagim bilmez. Ve hie; bir nefis nerede olecegini de bilmez. ~iiphesiz 

ki Allah Alim'dir, Habir'dir. Hadisin isnad1 sahih'tir. MU.cahid'den riva
yetle ibn Ebu Necih §Oyle anlatlr: <;ol halkmdan bir adam gelip: Be
nim kanm hamiledir. Bana ne doguracagm1 haber ver. Bizim iilkemiz 
kuraktlr. Bana yagmurun ne zaman yagacagm1 haber ver. Benne za
man dogdugumu biliyorum, bana ne zaman olecegimi haber ver, dedi 
de, Allah Teala: «~U.phesiz ki Allah Alim'dir, Habir'dir.n klsrmna gelin
ceye kadar «K1yamet saatmm bilgisi §Uphesiz ki Allah katmdadir ... ll 
ayetini indirdi. Miicahid der ki: Bunlar; Allah Teala'nm: «Gaybm anah
tahlan O'nun katmdadir. O'ndan ba§ka kimse bilmez. Karada ve de-
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nizde olaru da 0 bilir ... » (En'am, 59) buyurdugu bilinmezliklerin anah
tarlandir. Hadisi ibn Ebu Hatim ve ibn Cerir rivayet etmi§lerdir. §a'
bi'nin Mesruk'dan, onun da Hz. Ai§e (r.a.)den rivayetine gore o: Her 
kim sana yarm ne olacagm1 bildigini soylerse mutlaka yalan soylemi§
tir deyip sonra da: «Kimse yarm ne kazanacagm1 bilmez.» ayetini oku
mu§. 

cNe hi~ bir riefis nerede olecegini de bilmez.» Katade der ki: Bun
tar Allah' Teala'nm kendi zatl i~in se~ip aY1rd1g1 §eylerdir. Bunlara ne 
Mukarrabun meleklerden bir melegi ne de rasullerden bir peygamberi 
muttali' kllmami§tlr. c<Kiyam~t ·saatlrun bilgisi §iiphesiz ki Allah katm
dadir.» insanlardan hi~ kimse klyametin ne zaman; hangi sene veya 
hangi ay veya hangi gece, veya hangi giindiiz kopacagm1 bilmez. c<Yag
muru 0 indirir.» Yagmurun gece mi, yoksa giindiiz mii, ne zaman ine
cegini hi~ kimse bilemez. ccRahimlerde bulunaru 0 bilir.» Rahimlerde 
olarun erkek mi, di§i mi, k1rm1z1 derili mi, yoksa siyah derili mi, veya 
ne oldugunu hi~ kimse bilemez. <<Kimse yarm ne kazanacagm1, (haYir 
rm, yoksa §er mi) kazanacagm1 bilmez.» Ademoglu ne zaman Olecegini 
de bilemez. Belki yarm Olecektir, belki yann bir musibete du~ar kala
caktlr. 

ccVe hi~ bir nefis nerede olecegini de bilmez.» insanlardan hi~ kim
se oliip defnedilecegi yerin deniz de mi, karada m1, yoksa bir ovada ve
ya bir dagda m1 olacag1ru bilemez. Bir hadiste §oyle buyurulur: Allah 
Teala bir kulun ruhunu bir yerde kabzetmeyi murad ettigi zaman onun 
i~in orada bir ihtiya~ yaratlr. Hafiz Ebu Kas1m et-Taberani el-Mu'cem' 
ul-Kebir'inin Usame ibn Zeyd'in Miisned'inde der ki: Bize ishak ibn 
ibrahim'in ... Usame ibn Zeyd'den rivayetine gore Allah RasUlii (s.a.) 
~oyle buyurmu§: Allah Teala bir kulun bir yerde oliimiinii takdir buyur- . 
mu§sa onun i~in orada bir ihtiya~ halkeder. Abdullah ibn imam Ah
med der ki : Bize Ebu Bekr ibn Ebu §eybe'nin ... Matar ibn Ukamis'ten 
rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.) §oyle buyurmu§: Allah Teala bir 
kulun bir yerde olmesini takdir buyurdugu zaman, onu:q i~in orada bir 
ihtiya~ halkeder. Hadisi Tirmizi de Kader bahsinde Siifyan es-Sevri ka
nahyla rivayetten sonra §oyle diyor: Hasendir, garibdir. Matat'm Hz. 
Peygamber (s.a.)den bu hadis di§mda ba§ka bir hadisi bilinmiyor. Ay
nca hadisi Ebu Davud da miirsel hadisler arasmda rivayet etmi§tir. 
En dogrusunu Allah bilir. imam Ahmed der ki: Bize ismail'in ... Ebu 
Azze'den rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.) §oyle buyurmu§: Allah Te
ala bir kulun ruhunu bir yerde kabzetmeyi murad buyurdugunda onun 
i~in orada bir ihtiya~ halkeder. Bu Ebu Azze, Yesar ibn Abdullah olup 
ona ibn Abdi'l-Hiizeli de denir. Hadisi aynca Tirmizi de ismail ibn ibra
him -ki bu zat ibn Ubeyye'dir- kanahyla tahric etmi§ ve sahihtir, de
mi§tir. ibn Ebu Hatim der ki : Bize Ahmed ibn Isam el-Isfahani'nin ... 
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Ebu Azze el-Hi.izeli'den rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.): Allah Teala 
bir kulun bir yerde ruhunu kabzetmeyi murad ettiginde, onun i~in ora
da bir ihtiya~ halkeder de kul kendini tutamaYlp · oraya gider, buyurup 
sonra da: ((K1yamet saatmm bilgisi §iiphesiz ki Allah katmdad1r. Yag
muru 0 indirir. Rahimlerde bulunam 0 bilir. Kimse yarm ne kazanaca
~m bilmez. Ve hi~ bir nefis nerede olecegini de bilmez. ~iiphesiz ki 
Allah · Alim'dir, Habir'dir.» ayetini okumu§. Hafiz Ebu Bekr el
Bezzar der ki: Bize Ahmed ibn Sabit el-Cahderi ve Muhammed 
ibn Yahya el-Kutai'nin... Abdullah (ibn Mes'ud) dan rivayet
lerine gore Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurmw;?: Allah Teala bir kulun 
bir yerde ruhunu kabzetmeyi murad ettigi z.aman onun i~in orada bir 
ihtiya~ halkeder. Hadisi rivayetten sonra Bezzar der ki: Bu hadisi Orner 
ibn Ali el-Mukaddemi'den ba§ka merfu' olarak rivayet eden ba§ka biri
sini bilmiyoruz. ( ... ) 

ibn Mace'nin Ahmed ibn Sabit ve Orner ibn ~ebbe,.den, bu ikisinin 
de Orner ibn Ali'den merfu' olarak rivayetlerine gore §6yle buyruluyor: 
Sizden birinin eceli bir yerde oldugu zaman bir ihtiyac1 onu oraya go
tiiriir. Eceli sonuna ula§tlgi zamanda ise Allah Teala o kulun ruhunu 
kabzeder. Yeryiizii k1yamet giinii §Oyle der: Rabb1m, i§te bu bana tevdi' 
etmi§ oldugun emanettir. Taberani der ki: Bize ishak ibn ibrahim'in ... 
Usame'den rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurmu§: Allah 
Teala bir kulun bir yerde oliimiinii takdir buyurmu§sa mutlaka onun 
i~in orada bir ihtiya~ halketmi§tir. Oraya gider ve orada oliir. 

LOKMAN SURESiNiN SONU 
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(Mekke'de Nazil Olmu~tur.) 

Buhari, Kitab el-Cum'a'da der ki : Bize Ebu Nuaym'm ... Ebu Hu
reyre (r.a.)den rivayetine gore o, §oyle demi§tir: 

Hz. Peygamber (s.a ,) Cum'a gunu sabah namazmda c<Elif, Lam, 
Mim, §Uphe goturmeyen kitabm indirilmesi )) (Secde) ile «Dogrusu in
samn uzerinden zamandan bir sure gec;ti. )) (Dehr) surelerini okurdu. 
Hadisi Muslim de Sufyan es-Sevri kanahyla rivayet etmi§tir. imam Ah
med'in Esved ibn Amir kanahyla .. . Cabir'den rivayetine gore o, §oyle 
demi§tir: Hz. Peygamber (s.a .) Secde ve Tebareke surelerini okumadan 
uyumazd1. Hadisi sadece imam Ahmed rivayet etmi§tir. 

Tefsir, C : XII; F. 404 
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Rahman ve Rahim olan Allah'1n Ad1yla. 
1 - Elif, Lam, Mim. 

( Ciiz : 21; Siire : 32 

2 - $iiphe· goturmeyen kitabln indirilmesi alemlerin 
Rabb1ndandrr. 

3 - Yoksa «0 bunu kendiliginden uydurdu» mu di
yorlar? Hayrr, o haktrr, Rabbindandir. Ve senden evvel.~ 

kendilerine uyanc1 gelmemi~ olan bir kavme korkun<; 
ak1betlerini haber vermen i<;indir. Belki hidayeti bulurlar. 

Huruf-1 Mukattaa hakkmda burda ~eknlrma gerek b1rakmayacak 
§ekilde bilgi daha once Bakara suresi ba§mda gec;mi§ti. 

«~iiphe gotiirmeyen kitabm indirilmesi alemlerin Rabbmdand1r. 
Yoksa (o mii§rikler:) 0 bunu kendiliginden uydurdu mu diyorlar? Ha
Yir, o haktlr, Rabbmdand1r. Ve senden evvel kendilerine uyanc1 gelme
mi§ olan bir kavme korkunc; ak1betlerini haber vermen ic;indir. Belki 
hidayeti bulur (ve hakka tabi) olurlar.>> 

4 - Allah 0' dur ki; .gokleri, yeri ve ikisinin aras1nda 
bulunanlan alti gunde yaratmi!?, sonra Ar~'a hiikmetmi~
tir. Sizin Q'ndan ba~ka bir dostunuz ve !?efaaU;Iniz yoktur. 
Hala dii!?iinmuyor musunuz? 

5 - Gokten yere kadar her i~i 0 duzenler. Sonra . (o 
i~), sizin hesab1ruza .gore bin y1l kadar tutan bir giinde yi
ne O'na yukselir. 

6 - Gorulmeyeni de, goruleni de bilen, Aziz ve Rahim 
olan O'dur. 
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Allah Teala her §eyin yaratlc1s1 oldugunu haber veriyor. Gokleri, 
yeri ve ikisi arasmdakileri alti gunde yaratml§, sonra Ar§'a hukmetmi§
tir. Bu konuda daha once bilgi verilmi§ti. 

«Sizin O'ndan ba§ka bir dostunuz ve §efaat<;mtz yoktur.n Aksine i§
lerin dizginlerine sahip olan, her §eyin yaratlClSl; her §eyi' idare eden, 
her §eye guc;: yetiren O'dur. Yaratlklan ic;:in O'nun di§mda dost ve O'nun 
izni olmaks1zm §efaat<;:I yoktur. « (Ey O'ndan bir ba§kasma tapman, 
O'nun di§mda birisine guvenenler;) hala dii§iinmuyor musunuz?» 0 
yucedir, mukaddestir, benzeri, ortag1, dengi, veziri olmaktan munezzeh
tir. O'ndan ba§ka ilah ve O'nun di§mda Rab yoktur. 

Nesei burada bir hadis serdeder ve der ki: Bize ibrahim ibn Ya'
kub'un ... Ebu Hureyre'den rivayetine gore o, §oyle anlatlyor: Allah Ra
sulii (s.a.) elimi tuttu ve: f?iiphesiz Allah gokleri, yeri ve ikisi arasmda
kileri alb gunde yarattl, sonra yedinci gunde Ar§'a hiikmetti. Cumar
tesi toprag1, pazar gunu daglan, pazartesi gunu agac;:lan, sail giinu ho§
lamlmayan §eyleri, <;ar§amba gunu I§Igl, per§embe gunu hayvanlan ve 
cum'a giinii ikindiden sonra gundiiz saatlannm sonunda Adem'i ya
rattl. Adem'i kirmiziSI, siyah1, temizi ve pisi ile yeryuzii topragmdan 
halkeyledi. Bu sebepledir ki, Ademogullarmdan temizi ve pisi yarat
ffil§tlr. Nesei, hadisi isnad ve metin olarak bu §ekliyle serdediyor. Mus
lim ve Nesei hadisi Haccac ibn Muhammed el-A'ver kanahyla ... Ebu . 
Hureyre'den, o da Hz. Peygamber (s.a.)den §eklinde bir isnadla ve yu
kardaki ifadelere benzer §ekilde tahric etmi§lerdir. Buhari bu hadisi 
Tarih el-Kebir'inde muallel goriip der ki: Baz1lan bu hadisi Ebu Hiirey
re ve Ka'b el-Ahbar'dan rivayet etti, derler ki, bu daha sihhathdir. Ha
dis hafizlarmdan birc;:ogu da hadisi aym §ekilde muallel gormii§lerdir. 
En dogrusunu Allah bilir. 

Allah Teala: «Gokten yere kadar her i§i 0 duzenler. Sonra (o i§), yi
ne O'na yukselir.>> buyurur ki O'nun emri yedinci kat goklerin yucelikle
rinden yeryuziinun en alt noktasma iner. Nitekim ba§ka bir ayet-i ke
rime'de §Oyle buyrulur: «Allah yedi gogu ve yerden de bir o kadanm 
yaratml§ oland1r. Allah'm buyrugu bunlar arasmda iner durur. Ki, Al
lah'm her §eye kadir oldugunu ve Allah'm gerc;:ekten her§eyi ilmiyle ku
§atmi§ oldugunu bilesiniz.» (Talak, 12). Ameller, dunya semasmm uze
rinde bulunan ameller divamna yiikseltilir. 0 divanla yeryiizii arasm
daki mesafe be§ yiiz y1lhk yoldur. Gogun yiiksekligi de be§ yiiz sertedir. 
Miicahid, Katade ve Dahhak §oyle diyorlar : Meleklerin ini§i be§ yuz yil
hk yol, yukseli§ de be§ yuz Yilhk yoldur. Fakat melek, bu yolu goz a<;Ip 
kapayacak kadar bir zamanda kat'eder. Bu sebepledir ki Allah Teala: 
«Sonra (o i§), sizin hesab1mza gore bin y1l kadar tutan bir giinde yine 
O'na yiikselir.» buyurmu§tur. 



6436 !BN KESlR (CUz: 21; SUre: 32 

<<Goriilmeyeni de, goriileni de bilen.>> Bu i§leri diizenleyen, kullan
mn amellerine §ahid olup gorendir. Kii~iigii, biiyiigii, onemlisi ve onem
sizi ile ameller O'na yiikselir. 0 oyle Aziz'dir ki her §eyi kahr u galebesi 
altma alrm§, her §eye hakim olmu§, kullar O'na boyun egmi§tir. inanan 
kullanna kar§l merhametlidir. Rahmeti i~inde Aziz, izzeti i~inde Ra
him'dir. 

7 - Ki, yaratt1g1 her ~eyi giizel yaratan O'dur. insaru 
yaratmaya da <;amurdan b~lam1~tlr. 

8 - Sonra onun soyunu bayag1 bir suyun oziinden 
(nutfeden) yaprru~tlr. 

9 - Sonra onu diizeltip tamamlam1~ ve rfthundan ona 
iiflerni~tir. Size de kulaklar, g6zler ve kalbler verrni~tir. 
Ne de az ~iikrediyorsunuz. 

Allah Teala her §eyi en giizel, en saglam ve iyi bir §ekilde yaratti
gmi haber veriyor. Zeyd ibn Eslem'den naklen Malik ((Ki yaratt1g1 her 
§eyi giizel yaratan O'dur.» ayeti hakkmda der ki: Ayette sanki takdim 
te'hir vard1r ve anlam §6yle olm.ahdir : Her §eyin yaratlh§ml giizel 
yapan O'dur. 

Allah Teala gokleri ve yeri yaratt1gm1 belirttikten sonra insanm 
yaratlh§ml zikretmeye ba§lar ve: ((insam yaratmaya da ~amurdan ba§
lami§tlr.» buyurur. Burada be§eriyetin babas1 Adem'in ~amurdan yara
tlh§l kasdedilmektedir. ((Sonra onun soyunu bayag1 bir suyun oziinden, 
(nutfeden) yaprm§tlr.» Onlar erkegin sulbii ile kadmm memeleri ara
smdan ~1kan bir nutfe ile ~ogahrlar. ((Adem'i topraktan yaratlp ona 
diizgiin, miitenasib bir §ekil verince ona ruhundan iiflemi§tir. Size de 
kulaklar, gozler, kalbler yani ak1llar vermi§tir. Allah'm size bah§etmi§ 
oldugu bu imkanlara ve kuvvelere kar§I ne de az §iikrediyorsunuz.» 
Ger~ek mutlu, bunlan Rabbmm itaatmda kullanan kimsedir. 
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---iZAHI 

Kur'an'da Giizellik Mefhumu 

«Ki yarattlg1 her §eyi guzel yaratan ... » Allah'1m ... Bu insan fitra
tmm gordugu, gozunun seyrettigi, kafasmdan gec;irdigi, akllyla muha
keme ettigi son hakikatin kendisi. E§yanm §eklinde ortaya c;1kan saf 
gerc;ek. E§siz yap1smda ve toplu duzeninde hukum ferma· alan as1l ha
kikat. Bic;im ve durumunda, hareket ve enerjisinde goze c;arpan sonsuz 
hakikat. Yakmdan ve uzaktan giizellik vasflyla ve giizellikle ilgili her 
§eyde kendisini gosteren koklu hakikat. 

Subhanallah ... i§te onun her §eydeki san'atl. BU. tun mahlukatta 
goze c;arpan eseri. O'nun yaratt1g1 her §eyde bir guzellik, bir dikkat ve 
itina c;arp1yor goze. Eksiklik veya fazlallk yok. Guzelligi zedeleyici c;I
kmtl veya girinti mevcud degil. Hacim, §ekil, vazife ve yap1 baklmm
dan hie; bir puruz, ifrat veya tefrit mevcud degil. Her §ey olc;u ile yapll
ffil§, ince bir giizelligin hakim oldugu eksiksiz bir ahenk var. S1ras1 one 
almmad1g1 gibi geciktirilmez. Suresi k1saltllmad1g1 gibi uzatllmaz da ... 
Kuc;ucuk zerreden en buyuk cisimlere kadar her §eyde en basit hucre
den, en girift organlara kadar buttin uzuvlarda her §eyde, her §eyde 
dikkat ve guzellik c;arp1yor goze. i§ler, haieKetler, tav1rlar ve hadiseler 
de boyle. Hepsi Allah'm yaratmas1 ve hepsi de ince bir plana gore ol
c;Ulmti§ yeri ve §ekli tanzim edilmi§. Allah'm idaresi altmda ezelden 
ebede giden varllk c;izgisi ic;erisinde alem§U.mul projeye uygun olarak 
gerc;ekle§tirilmi§. 

Her §ey ve. her mahluk kainatta kendisine aynlan yeri almaktad1r. 
Kainattaki vazifeleri ayrmtllarma kadar haz1rlanm1§t1r. Vazifelerini 
tam bir yetki ile yapmalan ic;in gerekli alan guzellik ve isti'dadla dona
tilrm§ ... l;lu bir tek hucre, bilinmez vazifeler goruyor. l;lu yuzen kurtc;uk 
ayaklan var, kilc1klan var. En guzel §ekilde yolunu yanp gitmesi ic;in 
gucu var. ic;ine c;ekilebiliyor veya ac;1labiliyor ... l;lu ballk, §U ku§, §U 
ytrtlc1 hayvan, §U dort ayakll yaratlk ve §U insan ... l;lu ko§up giden 
ytldlz, §U c;ak1llp kalan gok cismi. .. l;\U felekler, §U alemler ... l;\U mazbut 
fevkalade duzenli ince nizama dayall surekli donti§ler .. . Her §ey ve her 
§ey gozun ula§abildigi her yerde usta bir san'atkarm dikkati hakim. 
Fevkalade bir yaratlll§ var. Ve hepsinde bir guzellik, bir itina goze 
c;arp1yor. 

Goren bir goz, duyan bir his ve muhakeme eden bir zihin. Biitiiniiyle 
bu mevcudatta guzellik ve uygunluk gorur. Varllklar aleminin her bo
liimunde ve ferdinde bu ince guzelligi seyr~der. Goz nereye bakarsa, 
kafa nereye tak1llrsa, zihin nerede dola§Irsa dola§sm Allah'm yarattlk-
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lanru dii§iinmek insana y1gmlarca giizellik ve iistiinliik ihtiva eden ha
zineleri seyrettirir. Ahenk ve miikemmelligi gosterir. Her yanda en tath 
meyveler, en zevkli duygularla dolu mutluluklan birle§tirir. Ve birer 
birer insan kalbine -akitlr. Bunu goren insanoglu sonsuz giizelliklerin, 
dikkat ve itinanm heyecan dolu ihtifaline katlhr. Bu Yildiz iizerinde 
gezdigi her yerde, gordiigii her . §eyde, duydugu her nesnede bu dikkat 
ve itinay1 kucaklaya kucaklaya sonsuz bir bayram ne§vesi i!;erisinde 
ya§ar. Bu fani alemdeki §ekillerin otesinde as1l ilahi san'atm giizellik
lerinden akseden ebedi giizellikleri goriir ve hisseder. 

insan zihni ah§marun donuklugundan, iilfetin melalinden kurtul
madikc;a bu yeryiiziindeki gezintilerinin hie; birisinde bu sonsuz nimet 
eserlerinin farkma varamaz. <;evresinde bulunan kainatm seslerine ku
lak vermedikc;e, i§aretlerine dikkat· etmedikc;e Allah'm e§yadaki gerc;ek 
giizelligi, miibdi' kudret sahibi olan Allah'm elinden c;1ktlg1 tarzdaki saf 
giizelligi ac;1ga c;1karan ilahi nflrla c;evresine bakmad1kc;a hie; birisini go
remez. Ama Allah'a baglanarak goziinii bir §eye diktigi, duygusunu bir 
san'at eserine verdigi vakit onu meydana getirenle meydana gelen ara
smda bir ilgi kurar. Gordiigu ve duydugu giizellik kar§Ismda duygusu 

· daha da artar. <;iinkii o zaman, Allah'm celal dolu giizelliklerinin ote
sinden goriir her §eyi. 

Gerc;ekten de bu varhklar alemi bitmez tiikenmez giizelliklerle do
ludur. insan idraki bu giizelliklerin ancak bir noktasm1 kavrayabilir. 
Ve degerlendirebilir. 

Bu varhklar diinyasmda giizel unsuru maksadh olarak planlan
ffil§tlr. San'atta itina her §eyde en miikemmel yapma gayesine miite
veccih olacagmdan giizelin hududuna vanr. Yaratlll§ miikemmelligi ise 
biitiin yaratlklarda ve biitiin organlarda en giizel §ekilde ortaya c;1kar. 
Bir anya bak1mz .. . Bir c;ic;ege bak1ruz ... Bir Yildiza bak1mz ... Bir ge
ceye ve bir giindiize bakm1z .. . ~u bulutlara ve §U golgelere goz atlruz ... 
Biitiin varhklar diinyasmda bir musikidir ak1p gider. Piiriizsiiz ve ek
siksiz bir ahenk hakimdir. 

i§te bu giizellikler dolu bedii san'atm zirvesine ula§an varllklar 
diinyasmdaki huzur dolu seyr_.ii seferde Kur'an-1 Kerim dikkatlerimizi 
hep giizele dondiiriiyor. Onu doya doya seyretmek ve kavrayabilmek 
ic;in buyuruyor: «Ki yarattlg1 her §eyi giizel yaratan ... » Boylece koca 
kainatta giizel ve iyiyi daima dikkatle izle:memizi saghyor: 

«Ki yarattlg1 her §eyi giizel yar~tan .. . », «insaru yaratmaya da ~a
murdan ba§larm§tlr.» 

Giizel yaratl§Imn bir ornegi de insaru c;amurdan yaratmaya ba§la
masidir. Bu ifadeden insarun yaratlll§Imn c;amurdan ba§ladigmi ve 
onun ilk merhale oldugunu anlamak miimkiindiir. Ancak c;amur mer
halesinden sonraki donemlerin ne kadar ve nas1l vuku buldugu tahdid 
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edilmemi§tir.- Dogru incelemek ic;in bu hususta biitiin kap1lar ac;1ktlr. 
Ozellikle bu ·ayet-i kerime Mii'minun suresindeki: «insan siizme bir c;a
murdan yaratllffil§tlr.» mealindeki ayetle birle§tirilince bu ayetten in
samn ilk dogu§ merhalesinde c;amurdan yaratllmi§ oldugunu anlamam 
miimkiindfu . 

insamn ilk yap1s1mn c;amurdan ne§'et ettigini kesin olarak bildiren 
bu Kur'an'm hiikiimleriyle hayat merhalelerini ara§tlrmak hususunda 
en ufak bir miisademe soz konusu 'degildir. Zaten saglam bir inceleme 
ile kesin Kur'ani gerc;ekler arasmdaki dayani§ma c;izgisi en emin bir 
§ekilde bu noktadan gec;er. 

~imdi yeniden <<Kur'an'm Golgesine» donelim: 
«Sonra onun soyunu bayag1 bir suyun oziinden yapmi§tlr.» 
Ceninin (fotiis) ilk geli§me merhalesindeki bir damla sudan. Once 

bir nutfe iken kan p1htls1 haline, sonra bir c;ignem et §ekline ve ordan 
kemik haline gec;irmi§ en sonunda da. bayag1 bir sudan ba§layan bu sii
ziilme hali ceninin geli§mesine kadar varffil§tlr. Gerc;ekten de bayag1 
bir sudan atllan bir nokta halindeki varhgm gec;irdigi bu degi§imlerin 
mahiyetine bakllmca korkunc; bir degi§im vaklasiyla kar§Ila§Ihr. Yapl
Sl itibanyla e§siz ve girift bir varhk olan insan haline gelinceye kadar 
atlat1lan mesafeler akll almayacak kadar farkh ve uzakt1r birbirinden. 
i§te Kur'an-1 Kerim k1sa bir ayette bu uzak merhaleleri canlandirmak
tadir: 

«Sonra onu diizeltip tamamlami§ ve ruhundan ona iiflemi§tir. Size 
de kulaklar, gozler ve kalbler vermi§tir. )> 

Ya Allah ... Ne biiyiik bir vihlet bu . .. Ne uzak mesafeler ve ne bti
yiik mucizelerle kar§Ila§Iyor da, insanoglu gormezlikten geliyor onlan. 
Nerde o bayag1 bir su halindeki kiic;iik noktayla sonunda vardli?;l nokta. 
Allah'm harikala:r yaratan e§siz giicii olmasa nas1l viicuda gelir bir 
canl1. 0 gii_c;siiz, o c1hz nokta tekamiil yolunda ad1m ad1m ilerleyerek ba
sit ve bayag1 halinden ilerliyor, ytikseliyor, karmakan§Ik, komple ve 
garip bir yarat1k haline donii§iiyor. Kimdir bunlan saglayan? Bir hue
renin parc;alanmasl ve c;ogalmasl, sonra degi§ik yaplya sahip ve degi§ik 
vazifeler goren muhtelif hiicre tiirleri. Her hiicre toplulugu kendi ara
smda birle§erek ozel bir rol oynamak iizre toplamyor ve yeni bir orga
mn olu§umunu saghyor. Ayn1 tiirden belirli hiicrelerin olu§turdugu bu 
organ, fonksiyonu itiba.nyla ozel vazifeler goriiyor ve kendine has bir 
yap1ya sahip bulunuyor. Bir tek organm ic;erisinde bir c;ok hiicre c;e
§itleri rol allyor. Bunca farkh hiicreleri ihtiva eden ilk hiicre boliin
mesi ve c;ogalmas1 nas1l miimkiin oluyor? Bir tek hiicre bunca farkll 
hiiviyete sahip hiicreleri nas1l iistiinde ta§Iyor? Bir sure sonra ilk hiic
reden ortaya c;1kan hususi gorevlerle, belirli organlan birle§tirmeye c;a
ll§an ozellikler, neresinde gizliydi o bir tek hiicrenin. Aynca insan ge-
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nini diger genlerden ayuan farkhhk ve ozellik nereden geliyor? Bun
dan da ote her insan genini diger insanlarm geninden aytran ozellik 
nasll intikal ediyor? Ve her ceninin belirli gorevlerle ortaya ~1karak in
san hayatl siiresince muhtelif vazifeler almas1 ve degi§ik i§aretler ta§I
masi nas11 miimkiin oluyor? Biitiin bunlar nas1l korunuyor? Ve §ayet 
fiilen vuku bulmasa her an tekerriir etmese bu ak1l almaz mucizenin 
miimkiin olabilecegini kim tasavvur edebilir? 

insanoglunu Allah'm kudreti yaratmi§tlr. Ve ilahi ruhtan iiflenen 
nefha bu biinyeyi meydana getirmi§tir. Her an tekerriir ·eden bu akil
lan durdurucu mucizenin miimkiin olan biricik a~1klamas1 bu. Her an 
tekerriir ediyor ama bir ~ok kimseler goremiyor onu .. . Allah'm ruhun
dan iiflenen soluk bu organik varhg1, kula~. gozii ve idn1ki bulunan 
bir insan haline getirmi§ ve diger organik canhlardan aytrmi§tlr : «Size 
de kulaklar, gozler ve kalbler vermi§tir.» Ba§ka hi~ bir sebeple a~Iklana
maz bu ger~ek. insan zihnini hayretler i~erisinde b1rakan bu mucizeyi 
zikrettigimiz yorumdan ba§ka bir §ekilde yorumlamak miimkiin de
gildir. 

Bunca ltltuf ve ihsana ragmen ... Bayag1 bir sudan yiice bir insan 
yaratma lutfuna ragmen, zaytf ve degersiz bir hiicreye bunca giicii ve
rerek ~ogahp geli§mesini, degi§ip ilerlemesini, birle§ip ozelle§mesini 
saglaytci ikrama ragmen .. . K1sacas1 insam insan yapacak ulvi vazife
ler ve kabiliyetlerle donat1c1 ozellikleri Allah'm lutfetmesiJ?-e ragmen .. . 
Evet biitiin bu lutuf ve ihsanlarla birlikte ~ok az §iikrediyor insanlar: 
nNe de az §iikrediyorsunuz.» 

insamn ilk dogu§u ve bundan sonra ge~irdigi merhaleler di§mda 
fevkalade garip devrei.er zikredilmi§ken - bu hadise her ne kadar her 
saniye gozler oniinde cereyan etmekte ise de ak1llan hayrette b1rakacak 
kadar fevkalade bir hadisedir- i§te bu tablolann l§lgl altmda ayet-i 
kerime mii§riklerin ahiretteki dirili§ konusundaki itirazlanm ele all
yor. Dirili§ ve ha§r hususundaki §iiphelerini a~1khyor. Ama bu §artlar 
i~erisinde onlarm itiraz ve ku§kulan garip hem de ~ok garip goriinii
yor. (Seyyid Kutub, Fi Z1lal'il Kur'an, XI, 515-519) . 
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. m1, biz yeniden yaratilacagiz. Evet onlar, Rablanna ka
vu~mayi inkar edenlerdir. 

11 -De ki: Size vekil k1hnan oliim melegi caniniZI ala
cak, sonra Rabb1n1za dondiiriileceksiniz. 

Tekrar nu Diril~cegiz? 

Allah Teala, mu§riklerin yeniden diriltilmeyi uzak gorduklerini ha
ber verir. Onlar diyorlar ki: ((Topraga kan§lp yok olduktan sonra (be~ 
denlerimiz darmadagmtk olup yery\izunun parc;alan arasmda daglltp 
gittikten sonra) m1, biz yeniden yaratllacagtz? (Bu halden sonra rm biz 
donecegiz?) » Boylece onlar bunun vukuunu uzak gormektedirler. Evet, 
bu gerc;ekten onlarm aciz kudretlerinE> nisbetle uzaktlr. Ama onlan ya
ratmaya ba§laytp yoktan var eden, bir§eyi murad ettigi zaman; ol, de
yip te olduruveren Allah'm kudretine nisbetle bOyle degildir. Bu sebep
ledir ki: «Evet onlar, Rablarma kavw~may1 inkar edenlerdir.» buyrul
mu§tur. 

Allah Teala: ((De ki : Size vekil ktlman olum melegi cammz1 alacak.» 
buyurmaktadtr. Ayet-i kerime'nin zahirinden anla§lldlgma gore olUm 
melegi, meleklerden belirli birisidir. Nitekim daha once ibrahim sure
sinde gec;en Bera hadisinde de akla ilk gelen budur. Haberlerden bazl
smda bu olum meleginin ad1 Azrail olarak gec;mektedir ki bu me§hur
dur. Katade ve birc;oklan boyle soylemektedir. Bu melegin yardtmctlan 
da vardlr. Bir hadiste varid oldugu uzere olum meleginin yardtmctlan,. 
ruhlan cesedin sair yerlerinden sokup <;lkanrlar ve ruh bogaza ula§tl
gmda olum melegi ruhu ahr. Mucahid der ki : Yery\izu olum melegi ic;in 
toplamr ve bir tas haline getirilir de olum melegi oramn diledigi yerin
dert ruhlan ahr. Bu haberi yukardakine benzer §ekilde Zuheyr ibn Mu
hammed Hz. Peygamber (s.a.)den mursel olarak nakletmektedir. ibn 
Abbas (r.a.) da bOyle soylemektedir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Babamm ... Ca'fer ibn Muhammed'den 
rivayetine gore o, babasm1 §byle derken i§itmi§: Allah Rasulu (s.a.) An
sar'dan birisinin yamba§mda olum melegine baktl. Hz. Peygamber ona : 
Ey blum melegi, arkada§tma nfk ile muamele et, §Uphesiz o mu'mindir, · 
dedi. Olum nielegi : Ey Muhammed, gonlUnu ho§ tut, gozun aydm ol
sun. Hie; §Uphesiz ben, her mu'mine kar§l nfk ile muamele ederim. Bil 
ki karada ve denizde, koylerde ve kasabalarda yeryuzunun her tarafm
da bulunan butun evleri ben, gunde be§ defa dola§mm. 0 kadar ki ku
c;ugu ile, buy\igu ile ben hepsini kendilerinden daha iyi tamnm. Ey 
Muhammed, Allah'a yemin olsun ki ben, bir sivrisinegin ruhunu kab-
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zetmek istemi§ olsam onun ruhunun kabzolunmas1ru emreden Allah 
olmad1kca ben buna giie yetiremem, dedi. Ca'fer der ki: Bana ula§tlgma 
gore, oliim melegi namaz vakitlerinde onlarm etrafmda dola§lr. Carum 
almak iizere onlardan birinin yamba§mda haz1r bulundugunda, §ayet 
o ki§i namaza devam edenlerden ise kendisine melek yakla§lr ve §eytam 
ordan def'ederek o korkune durumda kendisine <<Allah'tan ba§ka ilah 
yoktur ve Muhammed Allah'u1 eleisidin> kelimesini telkin eder. Abdiir
rezzak der ki: Bize Muhammed ibn Miislim'in ibrahim ibn Meysere'
den rivayetine gore o, Miicahid'i §oyle derken i§itmi§: Yeryiizii iizerin
de hie bir koy veya kasaba evi yoktur ki oliim melegi hergiin orl:l.Yl iki 
defa dola§ml§ olmasm. Ka'b el-Ahbar §oyle diyor: Diinya halkmdan her
hangi birinin ieinde bulundugu hie bir ev yoktur ki, oliim melegi her 
giin kaplsmda yedi defa durup ieinde ruhunun kabzolunma1S1 em.rolu
nan herhangi birisi var m1d1r diye bak1yor olmasm. Haberi ibn Ebu 
Hatim rivayet etmi§tir. 

Allah Teala buyurur ki: ccSonra (sizler cezalandmlmamz iein ka
birlerinizden kaldmlacagm1z ve diriltileceginiz giinde) Rabb1mza don
diiriileceksiniz.» 

12 - Suc;lulan Rablanh1n huzurunda ~b~lan one egil- . 
mi~ olarak: Rabbrm1z, gorduk ve dinledik. Artlk bizi dun
yaya geri <;evir de salih amel i~leyelim. Gerc;e~ten biz ke
sin olarak inandlk, derlerken bir gorsen. 

13 - Eger Biz isteseydik herkesi elbette hidayete erdi
rir.dik. Fakat: Cehenne:rtli tamamen cin ve insanlarla dol
duracagrm, diye Benden hak soz sarur olmu~tur. 

14- Qyle ise ~u gununuze kavu~may1 unuttugunuz
dan oturu tad1n azab1. Dogrusu Biz de ·sizi unuttuk. Yap
tlklanniza kar~1hk SOllSUZ aza'bl tadln. 
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Rablannm Huzurunda Suc;Iulan Bir Gorsen 

Allah Teala mii§riklerin k1yamet giiniindeki durumlanm, diriltil
meyi gozleriyle mii§ahede ettikleri zamandaki sozlerini, utanc; ve mah
cubiyetten ba§lanm onlerine egmi§ hor ve hakir halde Allah'm huzu
runda dikilmelerini haber veriro Onlar §oyle diyecekleydir: «Rabb1m1z, 
gordiik ve dinlediko» ~imdi senin soziinii dinliyor ve emrine itaat edi
yoruzo Nitekim Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de de: «Bize geldik
leri giin, neler goriip neler i§itecekler! » (Meryem, 38) buyururo Boylece 
ate§e girdikleri zaman da kendilerini suc;lamaya ba§layarak §Oyle diye
ceklerdir: «Eger kulak vermi§ veya dii§iinmii§ olsayd1k, bu c;1lgm ce
hennemlikler arasmda bulunmazdlko» (Miilk, 10) 0 Aym §ekilde onlar: 
«Rabb1rmz, gordiik ve dinlediko Artlk bizi diinya yurduna geri c;evir 
de salih amel i§leyelimo Gerc;ekten biz kesin olarak inandlko (Biz ger
c;ekten inand1k ve gordiik ki Sen.in va'din haktlro Sana kavu§mak hak
tlro) » diyeceklerdiro ~ayet Rab Teala, onlan diinya yurduna geri c;evir
mi§ olsayd1 Allah'm ayetlerini yalanlayan ve Rasullerine muhalefet eden 
kafirler olarak orada daha once yapml§ olduklanm yine i§leyeceklerini 
iyi bilmektediro Nitekjm ba§ka bir ayet-i kerime'de de §oyle buyurur: 
«Bir gorsen ate§in ba§mda durduklan, ke§ke geri dondiiriilseydik ve 
Rabb1rmzm ayetlerini yalan saymasayd1k da mii'minlerden olsayd1k, de
dikleri zamano Hay1r, otedenberi gizleyegeldikleri §eylerle kar§Ilarma 
t;Iktiko Eger · geri dondiiriilselerdi yine kendilerine yasaklanan §eylere 
doneceklerdiro Dogrusu onlar yalanc1lard1ro Ve d~diler ki : Hayat ancak 
bu diinyadaki hayatlm1zd1ro Ve biz dirilecek degilizo» (En'am, 27-29) 0 

Burada .da §Oyle buyurur: «Eger Biz isteseydik elbette herkesi ·hidayete 
erdirirdiko» Ba§ka bir ayette buyrulur ki: «Eger Rabbm dileseydi yer
yiiziindeki insanlarm hepsi iman ederdi.» (Yunus, 99) 0 

<<Fakat: Cehennemi tami\,men cin ve insanlarla; (bu iki sm1ftan 
olanlarla) dolduracag1m, diye Benden hak soz sad1r olmu§turo» Onlarm 
yurtlan ate§tiro Oradan ba§ka · bir yere dondiiriilmeyecekler, 'oractan 
kurtulamayacaklardiro · Bundan Allah'a ve O'nun miikemmel sozlerine 

• 0 

sigimnzo 
«Oyle ise §U giiniiniize kavu§mayi unuttugunuzdan otiirii tadm 

azabl.» Bir suc;lama ve . azarlama kabilinden olarak cehennemliklere 
§oyle denilecek: Azab1 yalanlamamz, meydana gelecegini uzak gorme
niz, onu unutmu§ goriinmeniz, onu unutamn davram§I gibi davram§
larda bulunmamz sebebiyle tadm aza.blo «Dogrusu Biz de .sizi unuttuko» 
Size, unutan kimsenin muamelesi ile muamelede bulunacagiZo Allah 
Teala §iiphesiz hie; bir §eyi unutmaz ve hie; bir §ey ona gaib degildiro Bu 
sadece bir mukabele kabilindendiro Nitekim Allah Teala ba§ka bir ayet-i 
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kerime'de de §Oyle buyurur: «Siz nas1l bugune kavu§acagmiZl unuttuy
saruz Biz de sizi unutup terkettik.11 (Casiye, 34) . 

c< (Kufrlinuz, yalanlamamz ve yaptlklanmza kar§Ihk sonsuz) tadm 
azab1.1> Allah Teala ba§ka ayetlerde de §Oyle buyurmaktad1r: <<Orada se
rinlik ve i~ecek tadamayacaklard1r. Sade kaynar bir su ve bir de irin
den ba§ka, i§lediklerine uygun bir ceza. <;unku onlar hie; bir hesab bek
lemezlerdi. Ve ayetlerimizi yalan saytp dururlardl. Oysa Biz her §eyi ya
Zlp saymi§tlk. Oyleyse tad1ruz, bundan boyle size azabtan ba§ka bir §ey 
artlrmaytz.» (Nebe, 24-30). 
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15 - Ayetlerimize ancak, kendilerine hatlrlatlldlg1 za
man secdeye kapananlar, buyukliik taslamayarak Rabla
rmi hamd ile tesbih edenler inan1rlar. 

16 - Onlann yanlan yataklanndan uzakl~1r. Korku 
ve timid ile Rablarma yalvanrlar. Verdigimiz nzlklardan 
da infak ederler. 

17 - Y aptiklar1na kar~Illk olarak onlara gozlerin ay
din olacag1, nelerin gizlenmi~ bulundugunu -kimse bilmez. 

Ve Mii'minlerin Durumu 

Allah Teala bu ayet-i kerime'lerde §Oyle buyuruyor: «Ayetlerimize 
ancak kendilerine hatlrlatlldigi zaman secdeye kapanan, (onlan din
leyerek sozle ve fiille itaat eden)ler, (giinahkar, bilgisiz kafirlerin yap
tl~ gibi degil de ayetlerimize tabi olup boyun egmekten) buyiikluk tas
lamayarak Rablanm hamd ile tesbih edenler inamr (ve tasdik eder)
lar.l> Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de de §Oyle buyurur: «Bana 
kulluk etmeyi buyiikluklerine yediremeyenler hor ve hakir olarak ce
henneme gireceklei:dir.l> (Gafir, 60). 

«Onlann yanlan yataklarmdan uzakla§If.l> ayetinde, uyumayt ve 
haz1rlannn§ yataklarda yatmayt terkede_rek geceleyin kalklp ibadet et
me kasdedilmektedir. MU.cahid ve Hasan ccOnlarm yanlan yataklann-
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dan uzakla§Ir.» ayeti hakkmda derler ki: Burada geceleyin kalkarak 
ibadet etme kasdedilmektedir. Enes, ikrime, Muhammed ibn Miinke
dir, Ebu Hazm ve Katade'den rivayete gore ise burada kasdedilen, ak
§am ile yats1 vakitleri arasmdaki namazd1r. Enes'ten rivayete gore bu, 
yats1 namazm1 beklemektir. Enes'in soziinii ibn Cerir Ceyyid bir isnad 
ile rivayet etmi§tir. Dahhak der ki: 0, cemaatla k1lman yats1 namaz1 
ve cemaatla k1lman sabah namaz1d1r. 

«Korku ve limit ile Rablarma yalvanrlar.Jl Azabmm vebalinden, 
agtrhgmdan korkarak, bol sevabm1 umarak Rablarma yalvar1rlar. «Ver
digimiz nzlklardan da infak ederler.1l Kendilerini a§IP ba§kalanna ge
cen ve onlan Allah'a yakmla§tiran fiillerin arasUli birle§tirirler. Onlann 
onciileri, efendileri, diinyada ve ahirette oviincleri Allah Rasulii (s.a.) 
diir. Nitekim Abdullah ibn Revaha (r.a.) bir §iirinde §Oyle diyor: 

Allah'm Rasulii icimizde, Allah'm kitabm1 okumaktadir. 
A1,;1lmca bilinen, giinaydmhgmdan daha parlaktir. 
Karanhktan sonra hidayeti gosterdi bize, 
Kalblerimiz kesinlikle inanrm§tir O'nun dediginin gercekligine. 
Yatarken, yataktan uzakla§tlnr yamm, 
Halbuki mti§riklere ag1r gelir yataklari. 

imam Ahmed der ki : Ravh ve Affan'm ... ibn Mes'ud'dan, 
onun da Hz. Peygamber (s.a.)den rivayetine gore efendimiz §Oy
le buyurmu§tur: Rabb1m1z iki ki§iye §a§ar: Ailesi ve kabilesi ara
smdan yatagm1 yorgamm terkederek namaza kalkan ki§i. Rab
birmz: Meleklerim; kuluma bakm1z: Ailesi ve kabilesi arasmdan yatagm1 
yorgamm terkederek Benim katimdakileri umdugu ve Benim katimdaki
lerden korktugu icin namaza kalkml§tlr, buyurur. Bunlardan ikincisi Al
lah yolunda sava§an ki§idir. Hezimete ugrad1klarmda kacmaktan do
layt iizerine terettiib edeni ve dondiigii takdirde lehine olacaklan bilir 
de doner ve .kam ak1tilmcaya kadar sava§Ir. Bunu s1rf Benim katlm
dakileri istedigi ve Benim katimda olanlardan korktugu icin yapar. Rab 
Teala meleklere §Oyle buyurur: Kuluma bakm; Benim kat1mdakilere 
ragbetinden ve Benim katimdakilerden korkusundan dondii ve kam 
ak1tilmcaya kadar sava§ti, buyurur. Hadisi Ebu Davud da cihad bOlii
miinde Musa ibn ismail'den, o i.se Hammad ibn Seleme'den yukarda
kine benzer §ekilde rivayet etmi§tir. 

imam Ahmed der ki : Bize Abdtirrezzak'm ... Muaz ibn Cebel'den 
rivayetine gore o, §Oyle demi§tir: Bir seferde Hz. Peygamber (s.a.) ile 
beraberdim. Bir gun ytiriirken ona yakmd1m. Ey Allah'm peygamberi, 
beni cEmnete koyacak ve ate§ten uzakla§tlracak bir ameli haber ver, de-



6446 tBN KES!R (Ciiz: 21; Silre: 32 

dim. Allah Rasulti (s.a.) §oyle buyurdu: Btiytik bir §eyi sordun. ~tiphe
siz o, Allah'm kendisine kolayla§tlrd1g1 kimseye c;ok kolayd1r .. Allah'a 
ibadet eder, O'na hie; bir §eyi ortak ko§mazsm. Namaz1 kllar, zekatl 
verir, Ramazan orucunu tutar ve Beytullah'l haccedersin. Sonra §6yle 
buyurdu: Sana haytr kap1lanm gostereyim mi? Oruc; kalkand1r. Sada
ka hatay1 sondtirtir ve bir de ki§inin evinin ic;inde (ortasmda) k1lacag1 
namazd1r. Daha sonra Allah Rasulti «Nelerin gizlenmi§ bulundugunu 
kimse bilmez.» k1smma gelinceye kadar ~~onlarm yanlan yataklarmdan 
uzakla§lr.» ayetlerini okuyup §Oyle buyurdu: Sana i§lerin ba§lm, dire
gini ve zirvesini haber vereyim mi? diye sordu. Ben: Evet, haber ver ey 
Allah'm elc;isi, dedim de §Oyle buyurdu: i§lerin ba§l islam'd1r. Diregi 
namazd1r, zirvesi de Allah yolunda cihadd1r. Daha sonra tekrar sordu : 
Btitiin bunlan gtic;lendirip saglamla§tlracak olan §eyi sana haber ve
reyim mi? Ben: Evet haber ver ey Allah'm peygamberi, dedim. Dilini 
tuttu sonra: i§te bunu (dilini) tut, buyurdu. Ben: Ey Allah'm elc;isi, biz 
konu§tuklanmlzdan muaheze. olunacak m1ytz? dedim. Annen sana ag
lasm ey Muaz, insanlan ytizleri iistti -veya burunlan tistti buyurmu§
tur- kapakland1racak olan ancak dillerinin kazand1g1d1r, buyurdu. Ha
disi Tirmizi, Nesei ve ibn Mace Stinen'lerinde Ma'mer'den gelen kanal
lardan rivayet etmi§lerdir. Tirmizi hadisin hasen, sahih oldugunu say
ler. ibn Cerir ise hadisi ~u'be kanahyla ... Muaz ibn Cebel'den rivayet 
eder ki buna gore Allah Rasulti (s.a.) Muaz'a: Sana haytr kap1lanm • gostereyim mi? Oruc; kalkand1r, sadaka hataya keffarettir, gece orta-
smda kulun kalk1p ibadet etmesidir, buyurmu§ sonra da: «Onlarm yan
lan yataklarmdan uzakla§lr. Korku ve timid ile Rabl~rma yalvanrlar. 
Verdigimiz rlZlklardan da infak ederler.» ayetini okUnlU§tur. ibn Cerir 
hadisi Sevri kanallyla ... Muaz'dan, o da Hz. Peygamber (s.a.)den yu
kardaki §ekilde; A'me§ kanahyla ... Muaz'dan merfu' olar~k yukardaki-
ne benzer §ekilde; Hammad ibn Seleme kanahyla ... Muaz ibn Cebel'
den, o da Hz. Peygamber (s.a.)den «Onlarm yanlan yataklarmdan 
uzakla§lr .>> ayeti hakklnda bu; kulun g€ce ibadetidir, buyurdu, §eklin-
de rivayet etmi§tir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ahmed ibn Sinan Vas1ti'nin ... Muaz 
ibn Cebel'den rivayetine gore o, §6yle anlatlyor: Tebtik gazvesinde Hz. 
Peygamber (s.a.) ile beraberdim. ~oyle buyurdu: Dilersen sana haytr 
kap1lanm haber vereyim: Oruc; kalkand1r, sadaka hatayt sondtirtir ve 
ki§inin gecenin yansmda kalk1p ibadet etmesidir. Sonra Allah Rasulti 
(s.a.), «Onlann yanlar1 yataklarmdari uzakla§lr. Korku ve timid ile Rab
larina yalvanrlar. Verdigimiz rlZlklardan da infak ederler.>> ayetini 
okumu§tur. Yine ibn Ebu Hatim'in babas1 kanahyla ... Esma Bint 
Yezid'den rivayetine gore o, §6yle diyor : Allah Rasulti (s.a.) buyurdu 
ki: Allah, k1yame~ gtinti ilkleri ve sonlan toplad1gmda bir mtinadi bti-
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tiin yarabklara duyuracak bir sesle §6yle nida eder: Burada toplanan
lar kimlerin §erefe daha laYlk olacaklanm bileceklerdir. Sonra d6ner 
tekrar nida eder: Yani.an yataklarmdan uzakla§mi§ olanlar kalksmlar. 
Onlar kalkarlar ve az kimselerdir. 

Bezzar der ki: Bize Abdullah ibn ~ebib'in." .. Zeyd ibn Eslem'den, 
onun da babasmdan rivayetine gore Bilal, ((Onlarm yanlan yataklarni
dan uzakla§Ir.» ayeti hakkmda §6yle demi§tir: Bizler mecliste oturl,lr
ken Allah Rasulii (s.a.)nun ashabmdan baztlan da ak§amdan yats1ya 
kadar namaz ktlarlardL Bunun uzerine ((Onlarm yanlan yataklarm
dan uzakla§Ir.» ayeti nazil oldu. Hadisi rivayetten sonra Bezzar der ki: 
Eslem'in Bilal'den, bunun dt§mda hadis rivayetini bilmiyoruz. Bu hadi
sin bu tarikden ba§ka Bilal'den rivayet edildigi bir ba§ka tarik yoktur. 

Allah Teala: ((Yapbklarma kar§thk olarak onlara g6zlerin aydm 
olacagt nelerin gizlenmi§ oldugunu kimse bilmez.» buyurur ki, hig kimse 
Allah Teala'mn cennetlerde gizlemi§ oldugu ebedi nimetlerin, bir mis
line hig kimsenin muttali' olmadtgi lezzetlerin biiyiikliigiinii bilemez. 
Onlar madem ki amellerini (geceleyin yapmak suretiyle) gizlemi§ler
dir; yapbklarma tam bir kar§Ihk olmak iizere Allah Teala da onlar igin 
haztrladtgi sevab1 gizlemi§tir. ~uphesiz miikafat amel cinsinden olur. 
Hasan el-Basri der ki: Bir kavim amellerini gizledi de, Allah Teala on
lar igin hig bir g6zun g6rmedigi ve hig bir be§ei' kalbine gelmeyecek §ey
leri gizledi. Hasan Basri'nin bu s6ziinii ibn Ebu Hatim rivayet ediyor. 

Buhari der ki: ((Onlara g6zlerin aydm olacag1 nelerin gizlenmi§ ol
dugunu kimse bilmez .. . » Ali ibn Abdullah'm ... Ebu Hiireyre (r:a.)den, 
onun da Hz. Peygamber (s.a.)den rivayetine gore : 

Allah Tea:Ia §6yle buyurmu§tur: Salih kullanma hig bir g6ziin g6r
medigi, hig bir kulagm i§itmedigi ve hig bir be§erin kalbine gelmeye
cek §eyleri haztrladtm. Ebu Hiireyre der ki: Dilerseniz ((Onlara g6zlerin 
aydm olacag1 nelerin gizlenmi§ bulundugunu kimse bilmez.» ayetini 
okuyun. Buhari der ki: Bize Siifyan'm.. . Ebu Hiireyre'den rivayetine 
gore o, §6yle demi§tir: Allah Teala buyurdu ki. .. ve ravi hadisi yukar
dakine benzer §ekilde zikretti. Siifyan'a: Hz. Peygamber bunu Rabbm
dan m1 rivayet etti? denildi de Siifyan: Ya ba§ka nas1l olur? dedi. Ha
disi Muslim ve Tirmizi de Sufyan ibn Uyeyne kanahyla rivayet etmi§
lerdir. Tirmizi hadisin hasen, sahih oldugunu sayler. Yine Buhari der 
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ki: Bize ishak ibn Nasr'm ... Ebu Hureyre'den, onun da Hz. Peygamber 
(s.a.)den rivayetine gore Allah Teala §oyle buyurur: Salih kullanma 
hie; bir gozun gormedigi, hie; bir be§er kalbine gelmeyecek, sizin mut
tali' olduklanmz di§mda neler haz1rlayarak biriktirmi§imdir. Sonra Al
lah Raslilu: «Yapt1klarma kar§Ihk olarak onlara gozlerin aydm olacag1 
nelerin gizlenmi§ bulundugunu kimse bilmeZ.>> ayetini tilavet buyur
du. ( ... ) 

imam Ahmed'in Abdurrezzak kanahyla ... Ebu Hureyre'den, onun 
da Allah Raslilu (s.a.)nden rivayetine gore Allah Teala §6yle buyur
mu§tur : Salih kullanma hie; bir gozun gormedigi, hie; bir kulagm i§it
medigi ve hie; bir be§er kalbine gelmeyecek §eyler haz1rlad1m. Hadisi 
Buhari ve Muslim Sahih'lerinde Abdurrezzak kanahyla tahric etmi§
lerdir. Hadisi Tefsir bolumunde Tirmizi ve ibn Cerir, Abdurrahim ibn 
Suleyman kanahyla ... Ebu Hureyre (r.a.)den, o da Allah Raslilu (s.a.) 
nden rivayet etmi§lerdir. Tirmizi hadisin hasen, sahih oldugunu say
ler. 

Hammad ibn Seleme'nin Sabit ibn Ebu Rafi'den, onun da Ebu Hu
reyre (r.a.)den -Hammad der ki: Oyle samyorum ki o Hz. Peygamber 
(s.a.)den nakletti- rivayetine gore o, §oyle demi§tir: Kim cennete gi
rerse nimete gark olur, yoksul ve m~htac; olmaz. Elbiseleri eskimez, 
genc;ligi · sona ermez. Cennette hie; bir gozun gormedigi, hie; bir kulagm 
i§itmedigi ve hie; bir be§er kalbine gelmeyen §eyler vard1r. Muslim de 
hadisi Hammad ibn Seleme kanahyla rivayet etmi§tir. 'imam Ahmed'in 
Harlin kanahyla ... Sehl ibn Sa'd es-Saidi (r.a.)den rivayetine gore; o, 
§6yle demi§tir: Allah Raslilu (s.a.)nun bir meclisinde bulundum. Ora
da cenneti vasfeyledi. Nihayet cenneti nitelemeyi bitirince sozunun so
nunda §6yle buyurdu : Orada hie; bir gozun gormedigi, hie; bir kulagm 
i§itmedigi ve hie; bir be§er kalbine gelmeyen §eyler vard1r. Daha sonra 
da Allah Raslilu, «Nelerin gizlenmi§ bulundugunu kimse bilmez.» kls
mma gelinceye kadar «Onlarm yanlan yataklarmdan uzakla§Ir . .. » 
ayetlerini okudu. Muslim hadisi Sahih'inde Harlin ibn Ma'rlif ve Ha
rlin ibn Said'den, bu ikisi de ibn Vehb'den rivayet etmi§lerdir. ibn Ce
rir der ki: Bana Abbas ibn Ebu. Talib'in ... Ebu Said el-Hudri'den, onun 
Allah Raslilu (s.a.)nden naklettigine gore Allah Raslilu, Rabbmdan ri
vayetle §Oyle buyurdu: inanan kullanma hie; bir goziin gormedigi, hie; 
bir kulagm i§itmedigi ve hie; bir be§er kalbine gelmeyen §eyler hazir
ladlm. Bu hadisi, hadis imamlan tahric etmemi§lerdir. 

Muslim Sahih'inde der ki: Bize ibn Ebu Orner ve bir ba§kasl
nm . .. Mugire ibn ~u'be'den -~u'be bu hadisi minberde soyluyordu ve 
sozunu Hz. Peygamber (s.a.)e ula§tlnyordu- riva.yetine gore Ra
slilullah §6yle demi§tir. 
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Hz. Musa (a.s.) Rabbma: Cermet ehlinin derece itibanyla en dO.§tik 
olaru kimdir? diye sordu. Allah Teala §6yle buyurdu: 0, oyle bir ki§idir 
ki, cennet ehli cennete konulduktan sonra gelir. Ona: Cennete gir, de
nilir. 0; ey Rabb1m, insanlar yerlerine oturmu§lar ve alacaklanru al
ffil§larken ben nas1l gireyim? der. Ona: DO.nya krallanndan bir kralm 
hukumranllgmm bir misli daha senin i<;in olsa raz1 olur musun? deni
lir. Raz1 oldum Rabb1m, der. Allah Teala: Ve bir misli, bir misli daha, 
bir misli daha ve bir misli daha senindir, buyurur. Kul be§incide; raz1 
oldum Rabb1m, der. Rab Teala; bu ve on misli senindir. Gonlunun <;e
kecegi ve gozunun ho§lanacagi §eyler de senindir, buyurur. Kul: Raz1 
oldum Rabb1m, der. Hz. Musa: Rabb1m derece bak1mmdan onlarm en 
y\iksek olaru kimdir? diye sordu. Allah Teala §6yle buyurdu; Onlar oyle 
kimselerdir ki, onlarm §ereflerini ellerimle bir fidan gibi diktim ve O.zeri
ni muhurledim. Hi<; bir goz gormemi§, hi<; bir kulak i§itmemi§ ve hi<;bir 
be§er kalbine gelmemi§tir. Ravi der ki: Bunun Allah'm kitabmdaki 
misdak1 «Yapt1klarma kar§lllk olarak onlara gozlerin aydm olacag1, ne
lerin gizlenmi§ bulundugunu kimse bilmez.» ayetidir. Tirmizi de bu ha
beri ibn Ebu Omer'den rivayetle hasendir, sahihtir, demi§tlr. Tirmizi 
der ki: Baz1lan hadisi f;)a'bi'den, o da Mugire'den §eklinde bir isnadla 
rivayet eder fakat bunu Rasulullah'a ula§tlrmazlar. Hadisin merfu ola
rak rivayeti daha s1hhatlidir. 

Tefslr, C : XII; F . 405 
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ibn Ebu Hatim der ki : Bize Ca'fer ibn Munir el-Medaini'nin .. . Amir 
ibn Abdii'l-Vahid'den rivayetine gore; o, §oyle demi§tir : Bana ula§tlgi
na gore cennetliklerden birisi yerinde yetmi§ sene kallr. Sonra bir de 
doniip goriir ki yamnda oldugundan daha giizel bir kadm duru
yor. Kadm ona: Senden bir nasibimiz olmas1 vakti gelmi§tir, der. 0 ki§i : 
Sen kimsin? diye sorar. Kadm: Ben, nimeti artmlan ki§ilerdenim, diye 
cevab verir. Cennetlik ki§i o kadmla yetmi§ sene kallr. Sonra doner ve 
goriir ki oldugundan daha giizel bir kadm duruyor. Kadm ona: Sen
den bir nasibimiz olmas1 vakti senin ic;:in gelmi§tir, der. 0 cennetlik ki
§i : Sen kimsin, diye sorar da kadm: Ben, Allah Teala'mn ((Gozlerin ay
dm olacagl nelerin gizlenmi§ bulundugunu kimse bilmez.» buyurdugu
yum, der. 

ibn Lehia der ki : Bana Ata ibn Dinar'm Said ibn Ciibeyr'den riva
yetine gore o, §oyle demi§tir : Diinya giinlerinden her bir gun siiresince· 
melekler onlarm yanlarma Allah katmdan ve onlarm cennetlerinde 
bulunmayan, Adn Cennetlerinden armaganlar oldugu halde girerler. 
i§te Allah Teala'mn <<GOzlerin aydm oiacag1 nelerin gizlenmi§ bulun
dugunu kimse bilmez.» kavli budur ve onlara Allah'm kendilerinden 
ho§nlid oldugu haber verilir. 

ibn Cerir'in Sehl ibn Musa er-Razi kanallyla ... Ebu Yemman -ve
ya bir ba§kasmdan- dan rivayetine gore o, §oyle demi§tir: Cennet yiiz 
derecedir. Derecelerin ilki giimii§tiir. Arazisi giimii§, meskenleri gii
mii§, kablan giimii§ ve toprag1 misktir. ikincisi altundur. Arazisi altun, 
meskenleri altun, kablan altun ve toprag1 misktir. Uc;:iinciisii incidir. 
Arazisi inci, meskenleri inci, kablan inci, toprag1 misktir. Bundan son
ra doksan yedi derece daha vard1r ki hie; bir goz gormemi§ hie; bir kulak 
i§itmemi§ ve hie; bir be§erin aklma gelmemi§tir. Sonra ravi, ((Yaptlkla
rma kar§Illk olarak onlara gozlerin aydm olacag1 nelerin gizlenmi§ bu
lundugunu kimse bilmez.>> ayetini okudu. 

Ibn Cerir der ki: Bana Ya'kub ibn ibrahim'in... ibn Abbas'tan, 
onun Hz. Peygamber (s.a .)den, onun da Ruhu'l-Emin'den rivayetine 
gore o, §Oyle demi§tir: Kulun iyilikleri ve kotiiliikleri getirilir, birbirin
den eksiltilir. ~ayet bir tek iyilik kallrsa Allah onun ic;:in cennette o iyi
ligi fazlala§tlnr. Ravi der ki : Yezdad'm yamn~ girdim ve bu hadisin 
bir mislini ona naklettim. Dedim ki: 0 halde iyilik nereye gitti? Yezdad 
§Oyle dedi : (( i§te bunlar, cennetliklerdendirler. Yaptlklarmm en iyisini 
kabul edecegimiz ve kotiiliiklerinden vazgec;:ecegimiz kimselerdir. Bu; 
onlara va'dolunan dosdogru bir va'ddir .>> (Ahkaf, 16) . Ben: 0 halde Al
lah Teala'nm, ((Gozlerin aydm olacag1 nelerin gizlenmi§ bulundugunu 
kimse bilrnez. n ayeti ne oluyor? dedim de, Yezdad §byle cevablad1: Kul 
gizli olarak ibadet eder, ic;: ini Allah'a doker ve bunu insanlara biidir 
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mez. Allah Teala da gozlerin aydm olacag1 §eyi k1yamet g\ini.i onun 
i~in gizler. 

18- Mu'min olan kimse yoldan 91km1~ kimse .gibi mi
dir? Bunlar hi<; bir olmazlar. 

19 - iman edip salih amel i~leyenlere gelince; onlar 
i<;in yapm1~ olduklan amellere kar~1hk konmak uzere 
Me'va Cennetleri vard.Ir. 

20 - Y aldan 91kanlara gelince; onlar1n siginagi da 
ate~tir. Oradan 91kmak istedikleri her seferinde geri 9ev
rilirler. Ve onlara: Yalanlay1p durdugunuz ate~in azab1n1 
tad1n, denir. 

21 - Belki donerler diye andolsun ki onlara buyiik 
azabdan once .de mutlaka yak1n azabdan tatt1racag1Z. 

22- Ra;bb1n1n ayetleri kendisine hatirlat1hp ta onlar
dan yuz 9eviren kimseden daha zalim kim vard1r? Mu
hakkak ki Biz, su9lulardan intikam ahc1yrz. 

Mii'minle Fas1k Bir Olur mu Hit;? 

Allah Teala burada adaletini haber veriyor. K1yamet gi.inti, ayetle
rine iman eden, peygamberlerine tabi olanlan fas1k olanla, Rabbmm 
itaatmdan ~1kan ve kendisine gonderdigi elc;ilerini yalanlayan kimse 
ile e§it tutmayacaktlr. Nitekim ba§ka ayet-i kerime'lerde de §oyle bu-
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yurur: «Yoksa kot\iluk i§leyenler oli.imlerinde ve saghklarmda kendile
rini iman edip salih amel i§leyen kimseler ile bir mi tutacagtm1z1 san
dtlar? Ne kotii hukum veriyorlar.» (Casiye, 21), ccYoksa Biz, iman et
mi§ ve salih amel i§lemi§ olanlan yeryiizunde bozgunculuk edenler gibi 
mi ktlanz? Yoksa Biz, muttakileri facirler gibi mi tutanz?» (Sad, 28), 
ccCehennem ashab1 ile cennet ashab1 bir degildir. Cennet ashabt; i§te 
onlardlr kurtulu§a erenler.» (Ha§r, 20) . Bu sebepledir ki burada da 
§oyle buyuruyor: ccMu'min olan kimse yoldan ~lkmt§ kimse gibi midir? 
Bunlar (ktyamet gunu Allah katmda) asia bir olmazlar.» Ata ibn Ye
sar, Suddi ve ba§kalan bu ayet-i kerime'nin Ali ibn Ebu Talib ve Ukbe 
ibn Ebu Muayt hakkmda nazil oldugunu zikretmi§lerdir. Bu sebepledir 
ki hukumlerinf aytrmt§ ve §oyle buyurmu§tur: «iman edip salih amel
ler i§leyen, (kalbleri Allah'm ayetlerini dogrlJ.lamt§ ve bu imanlarmm 
geregi olarak salih ameller i§lemi§) lere gelince; onlar i~in yaprm§ ol
duklan amellere kar§thk (Allah'm bir ziyafeti ve ikrarm olarak) kon
mak uzere (i~inde yiice odalar ve meskenler bulunan) Me'va Cennet
leri vard1r. Yoldan (ve Allah'a itaattan) ~lkmt§ olanlara gelince; onla
rm s1gmag1 da ate§tir. Oradan ~1kmak istedikleri her seferinde geri 
~evrilirler. » Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de de §Oyle buyurur: 
ccNe zaman oradan, oradaki 1zd1raptan ~1k1p kurtulmak isteseler her de
fasmda oraya geri ~evrilirler.» (Haec, 22) . Fudayl ibn iyaz der ki : Al
lah'a yemin ederim ki elleri ve ayaklan baghdtr. Alevler onlan kapla
yacak ve melekler onlara topuzlarla vuracaktlr. 
\. cc (Bir azarlama ve kmama olarak) onlara : Yalanlaytp durdugunuz 

ate§in azabtm tadm, denir.» 
ibn Abbas, «Belki donerler diye andolsun ki onlara buyuk azabdan 

once de mutlaka yakm azabdan tattlracagtz.» ayeti hakkmda der ki: 
Yakm azab ile; dunya musibetleri, hastahklan, afetleri ve tevbe etme
leri i~in Allah'm kullanm deneyip imtihan etmi§ oldugu dunya ehli
nin ba§ma gelenler kasdedilmektedir. Bu a~tklamanm benzeri Ubeyy 
ibn Ka'b, Ebul-Aliye, Hasan, ibrahim en-Nehai, Dahhak, Alkame, Atly
ye, Mucahid, Katade, Abd\ilkerim el-Cezeri .ve Husayf'tan da rivayet 
edilmi§tir. Kendisinden gelen rivayetlerden birinde ibn Abbas der ki : 
Bununla, onlara uygulanan cezalar kasdedilmektedir. Bera ibn Azib, 
Mucahid ve Ebu Ubeyde'ye gore de bununla kabir azab1 kasdediliyor. 

Nesei der ki: Bize Amr ibn Ali'nin ... Abdullah ibn Mes'tid'dan ri
vayetine gore o, ccAndolsun ki, onlara buyiik azabdan once de mutlaka 
yakm azabdan tattlracagtz. )) ayeti hakkmda §oyle demi§tir : Bu; ba§
lanna gelen ktthk seneleridir. Abdullah ibn imam Ahmed'in Ubeydul
lah ibn Orner kanahyla ... Ubeyy ibn Ka'b'dan «Andolsun ki onlara bu
yiik azabtan once de mutlaka yakm azabdan tattlracagiZ» ayeti hakkm
da §oyle demi§tir : Musibetler ve duman ge~mi§tir . Qok §iddetli bir §e-
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kilde ~arp1lmalan ve oliilerinin iist iiste YJ.gilmasi da (aym §ekilde ge.:. 
~en klyamet alametlerindendir). Miislim de hadisi ~u'be kanallyla yu
kardakine benzer §ekilde ve fakat mevkuf olarak rivayet ediyor. Buha
ri'de bu hadis yukardakine benzer §ekilde ve ibn Mes'ud'dan rivayetle 
mevcuddur. Nakledilen rivayetlerden birinde yine Abdullah ibn Mes'ud 
der ki: Yakm azab, Bedir giinii onlarm ba§ma gelen oldiiriilme ve esir 
edilmedir. Zeyd ibn Eslem'den naklen Malik de boyle soylemi§tir. Siiddi 
ve -bir ba§kasi der ki: Olii veya esirleri yiiziinden Mekke'den iiziintii 
girmedik hi~ bir ev kalmad1. Ya yaraland1lar veya helak oldular. i~le
rinden kimisi i~in de bu her iki zorluk birle§ti. 

Allah Teala: <<Rabbmm ayetleri kendisine hatlrlatlhp ta onlardan 
yiiz ~eviren kimseden daha zalim kim vardlr?>> buyuruyor ki, elbette Al
lah'm ayetlerini kendisine hatlrlatlp a~1klad1g1 halde yine de onlan ter
kederek inkar eden, yiiz ~eviren ve sanki hi~ tamm1yormu§ gibi unut
mu§ goriinen kimseden daha zalim kimse yoktur. Katade -Allah ona 
rahmet eylesin- der ki: Allah'm zikrinden yiiz ~evirmekten sakmm. 
Her kim Allah'm zikrinden yiiz ~evirmi§se en biiyiik aldanma ile al
danrm§, en §iddetli darhga dii§mii§ ve en biiyiik giinah1 biiyiitmii§ olur. 
Bu sebepledir ki Allah Teala boyle yapan kimseleri tehdidle §Oyle bu
yurur: «Muhakkak ki Biz, su~lulardan intikam ahciYJ.Z.>> Boyle yapan
lardan en §iddetli intikamla intikam alaca~hz. ibn Cerir der ki: 
Bana imran ibn Be§§ar'm . .. Muaz ibn Cebel'den rivayetine gore o, 
Allah Rasulii (s.a.)nii §Oyle buyururken i§itmi§: U~ §ey vard1r ki on
Ian her kim yaparsa miicrim olur: Haks1z yere sancak diken, veya ana 
babasma asi olan veya bir zalime yard1m ederek onunla birlikte yiirii
yen, hi~ §iiphesiz miicrim olmu§tur. Allah Teala: «Muhakkak ki Biz, 
su~lulardan (miicrimlerden) intikam ahciYJ.Z.» buyurur. ibn Ebu Hatim 
bu- hadisi ismail ibn Ayya§ kanahyla rivayet ediyor. Ancak bu, ger~ek
ten garib bir hadistir. 
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ru yola goturecek k1lavuzlar ta'yin ettik. Ve onlar ayetle
rimizi c;ok iyi biliyorlard1. 

25- Aynhga du~tiikleri ~eylerde Rabb1n muhakkak 
ki, k1yamet gunu aralannda hukmedecektir. 

Allah Teala burada kulu ve elc;isi Hz .Musa (a.s.)ya kitabt yani 
Tevrat'1 verdigini haber veriyor. 

Katade'nin soyledigine gore «Sakm sen O'na kavu§acagmdan ku§
ku ic;inde olma.» ayetinde mi'rac gecesi kasdedilmektedir. Ebul-Aliye'
den rivayete gore o, §Oyle diyor: Bana peygamberinizin amcas1 oglu 
-ibn Abbas'1 kasdediyor- rivayet etti ki Allah Rasuii (s.a.) §oyle bu
yurmu§tur: Mi'rac gecesi bana imra,n oglu Musa, gosterildi. Uzun boylu 
ktvircik sac;ll bir adamdL Sanki o ~enue kabilesi erkeklerinden birisiydi. 
ls~'Yl ·da orta boylu, ktrmtzt-beyaza c;alar renkte ve diiz sac;ll olarak gor
diim. Cehennemin bekc;isi Malik'i ve Deccal'i de gordiim. Allah Rasulii 
bunlan, Allah'm kendisine gostermi§ oldugu ayetler (alametler) ic;in
de gormii§tiir. «Sakm sen O'na kavu§acagmdan ku§kU ic;inde olma.>> 
~iiphesiz o, Musa'yt gormii§, Mi'rac gecesi Musa'ya rastlami§tlr. 

Taberani der ki: Bize Muhammed ibn Osman ibn Ebu ~eybe'nin ... 
ibn Abbas'tan, onun cia Hz. Peygamber (s.a.)den rivayetine gore «Ve 
onu israilogullarma hidayet yaptlk.>> ayeti hakkmda: Musa, israilogul
lanna hidayet ktlmmi§tlr, buyurmu§; ccSakm sen O'na kavu§acagmdan 
kU§kU ic;inde olma.» ayeti hakkmda da: Musa'nm Rabbma kaVU§acagm
dan ku§ku ic;inde olma, buyurmu§tur. 

c<Ve onu (vermi§ oldugumuz kitabt) israilogullarma hidayet yap
tlk.» Allah Teala isra suresinde de §oyle buyurur: «Musa'ya da kitalJl 
verdik. Ve onu; israilogullan ic;in bir hidayet k1ld1k. Beni b1rak1p ta 
ba§kasmi vekil edinmeyesiniz, diye.» (isra, 2). 

Allah Teala buyurur ki: cclc;lerinden de sabrettikleri zaman emri
mizle dogru yola gotiirecek ktlavuzlar ta'yin ettik. Ve onlar ayetleriniizi 
c;ok iyi biliyorlardL» Allah'm emirlerine sabrettikleri, yasakladtklanm 
terkettikleri, elc;ilerini dogruladiklan ve elc;ilerinin kendilerine getirdik
lerine uyduklan ic;indir ki onlardan; Allah'm emriyle hakka ileten, 
hayra davet eden, iyiligi emreden ve kotiiliikten men'eden imamlar 
bulunmu§tur. Sonra degi§tirdikleri ve tahrif edip te'vilde bulundukla
rmda bu makam ellerinden almmi§ ve kalbleri katlla§mi§tlr. Onlar ke
limeleri yerlerinden degi§tirerek tahrif et~i§lerdir . Bu yiizden artlk on
larm salih amelleri ve sthhath bir inanc;lan kalmarm§tlr. Bu sebepledir 
ki Allah Teala: ccic;lerinden de sabrettikleri zaman emrimizle dogru yo
la gotiirecek ktlavuzlar ta'yin ettik.» buyurmu§tur. Katade ve Siifyan: 
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-Diinyaya kar§I sabrettikleri zaman, demi§lerdir. Hasan ibn Salih de 
boyle soylemi§tir. Siifyan der ki: Onlar boyle idiler. Ki§iye, diinyadan 
sakmmad1kc;a kendisine uyulan bir imam olmas1 yara§maz. Veki'nin 
naklettigine gore Siifyan §Oyle diyor: Nas1l ki cesede ekmek gerekliyse 
dine de ilim gereklidir. ~afii'nin k1zmm oglu der ki: Baham, amcama 
-veya amcam bahama demi§tir- okudu ki Siifyan'a Hz. Ali (r.a.)nin: 
Cesede gore ba§ ne ise imana gore sab1r da odur. Allah Teala'nm: «I~: 
lerinden de sabrettikleri zaman emrimizle dogru yola gotiirecek kila
vuzlar ta'yin ettik.» soziinii i§itmez misin, sozii sorulmu§tu. Siifyan §OY
le dedi: l§in ba§mda sebat edince reisler oldular. Alimlerden birisi 
§Oyle diyor: Sab1r ve yakin ile dinde imamete ula§Ihr. Bu sebeple
dir ki Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de: «Andolsun ki Biz, israil
ogullarma kitab1, hiikmii ve niibiivveti vermi§tik. Kendilerini temiz 
§eylerden nz1kland1rmi§ ve onlan diinyalara iistiin k1lm1§tlk. Din konu
sunda onlara biirhanlar verdik. Ama onlar, kendilerine ilim geldikten 
sonra aralarmdaki c;ekememezlikten dolay1 aynhga dii§tiiler.» (Casiye, 
16, 17) buyururken burada da: (( (inanc;lar ve amellerden) aynhga dii§
tiikleri §eylerde Rabbm muhakkak ki k1yamet giinii aralarmda hiikme
decektir.» buyurur. 
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26 - $imdi yurtlannda gezip dola~tlklan, kendilerin
den onceki nesillerden nicesini yok etmi~ olmam1z, onlan 
dogru yola sevketmez mi? $U.phesiz bunlarda ayetler var
dir. Hala dinlemezler mi? 

27 - Gormezler mi ki; Biz kuru yerlere suyu gonderi
yor, onunla hayvanlann1n ve kendilerinin yedikleri ekin
ler.i ~akanyoruz. Hala da gormeyecekler mi? 

ibret Almazlar m1 Hi(,{? 

Allah Teala buyurur ki : Gec;mi§ iimmetlerden Allah'm elc;ilerini 
yalanlayanlan, peygamberlerin getirmi§ olduklan dosdogru yolda mu
halefet edenleri, bu davram§larmdan dolay1 Allah'm onlan helak et-
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mi§ olrnas1, bu Rasulii yalanlayanlan dogru yola sevk etmez mi? Bak 
bakahm onlardan bir kalmtl, bir iz veya bir eser kalffil§ ffil? «f}imdi on
lardan hi~ varllk emar~si hissediyor veya bir ses i§itiyor musun?» (Mer
yem, 98). Bu sebepledir ki burada: «f}imdi yurtlarmda gezip dola§mak
tadlrlar.» buyurur. f}u seni yalanlayanlar daha onceki yalanlayanlarm 
meskenlerinde yiiriimektedirler. OraYl i'mar eden, orada oturmu§ bu
lunan kimselerden hi~ bir kimseyi goremiyorlar. «Sanki yurtlarmda hie; 
oturmaml§lar gibi» (A'raf, 92) oralardan ge~ip gitmi§lerdir. Allah Teala 
ba§ka ayet-i kerime'lerde: «i§te zulmetmelerinden dolaYl ~okmii§, lpl~Z
SlZ kalml§ evleri.» (Neml, 52), «Nice kasabalarm halklm zalim olduk
larl halde helak ettik. Artlk· c;atllan c;okmii§, kuyulan korelmi§, saray
lan yikilmi§tlr. Yeryiiziinde dola§ffilyorlar m1 ki orada olanlan aklede
cek kalbleri, i§itecek kulaklan olsun. Ne var ki yalmz gozler kor olmaz, 
gogiislerde olan kalbler de korle§ir.» (Haec, 45, 46) buyururken, aym 
sebeple burada da §6yle buyuruyor: «f}iiphesiz bunlarda ayetler vard1r.» 
0 kavmin gec;ip gitmesinde, helak olmasmda, rasulleri yalanlamalan 
sebebiyle ba§larma gelenlerde ve rasullere iman etmi§ olanlann kurtul
masmda hie; §iiphesiz ayetler, ibretler, ogiitler ve apac;1k deliller vard1r. 
, <<Hala gec;enlerin haberlerini dinlemezler mi ki, onlarm durumlan na
Sll olmu§tur?» 

<<Gqrmezler mi ki; Biz kuru yerlere suyu gonderiyoruz.» ayetinde 
yaratlklarma olan llitfunu, gokten veya nehirlerin ta§1d1g1 veya dag
lardan inen sulan onlara tam vakitlerinde, ihtiyac; duyulan yerlere gon
dermekle olan ihsamm beyari buyuruyor. Allah Teala suya ihtiyac; du
yan yerlere tam ihtiyac; vaktinde suyu gondermektedir. Bu sebepledir 
ki: «Kuru yerlere gonderiyoruz.» buyurmaktad1r. Ayetteki kuru yerler; 
iizerinde bitki olmayan yerlerdir. Ba§ka bir ayet-i kerime'de de §6yle 
buyrulur: «f}iiphesiz ki Biz, yeryiiziinde olanlan kupkuru bir toprak ha
line getirebiliriz.» (Kehf, 8) . Yani kupkuru ve hi~ bir §ey bitirmeyen 
toprak haline getiririz. Ayet-i kerime'deki kuru yerlerden maksad sa
dece M1s1r arazisi degildir. Aksine M1s1r arazisi burada kasdedilenlerin 
bir k1sm1d1r. Her ne kadar miifessirlerden c;ogu M1s1r arazisini misal 
olarak vermektelerse de sadece oras1 kasdedilmi§ degildir. Fakat M1s1r 
arazisi bu ayet-i kerime'de kesinlikle kasdedilmi§ olmalld1r. Zira ger
c;ekte oras1 hem yumu§ak ve hem desert bir arazidir. f}ayet onun muh
tac; oldugu su yagmur olarak iizerine indirilmi§ olsaydl, binalan Ylklllr 
giderdi. Bu yiizden Allah Teala oraya Nil Nehrini sevketmektedir. Nil 
Nehri Habe§ iilkesinin yagmurlarmdan meydana gelen fazlallg1 oraya 
ta§1maktad1r. ic;inde klrffilzl c;amur da vard1r. Bu c;amur MlSlr arazisini 
kapla:r:. M1s1r arazisi c;orak ve kumsal oldugundan bu suya muhtac;tlr. 
Bu c;amur orada ekinleri bitirir de her sene iilkelerinden ba§ka bir yere 
yagan yagmurdan has1l olan yeni bir su ve ba§ka bir yerden gelen yeni 
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bir c;amurdan uriin elde ederler. Hakim, Kerim, Mennan ve ba~lang1c;ta 
hamdedilmi§ olan Allah'm ~am ne yticedir. 

ibn Lehia'mn Kays ibn Haccac'dan, onun kendisihe nakleden bi
risinden rivayetinde §oyle anlatlllyor: MlSlr fetholundugunda iran ay
larmdan Buune aYl girdigi zaman MlSlr halk1 Amr ibn As'a geldiler ve: 
Ey Kumandan, bizim Nilimizin bir adeti var, sadece bu adet yerine ge
tirildiginde akar, dediler. Amr ibn As: 0 adet nedir? diye sordu da on
lar: AYln onikinci gecesi oldugunda biz, ebeveyni yamnda bulunan ba
kire bir klza gideriz, ana babas1m ho§nud ederiz, kizm uzerine olabile
ceginin en guzelinden •elbiseler giydirir, zinetler takanz, sonra da §U 
Nil'e atar1z, dediler. Amr onlara: ~uphesiz bu islam'da olmayan bir §ey
dir. islam kendinden once olan (bu turden adetleri) Ylkml§tlr, dedi. 
Buune aYI suresince beklediler ve fakat Nil akmad1. NihAyet Ulkelerini 
terketmeye ve bo§altmaya bile niyetlendiler. Amr bu durumu Orner ibn 
Hattab'a yazd1. Hz. Orner Amr'a §U mektubuyla cevab verdi: ~uphesiz 
sen yapt1~nda isabet etmi§sin. Bu mektubum ic;inde sana bir kag1t par
~asi gonderdim, onu Nil'e at. Hz. Omer'in mektubu gelince Amr ibn 
As o kag1t parc;asm1 ald1, ac;t1, ic;inde §Unlar yaz1llyd1: Mu'minlerin emi
ri Allah'm kulu Omer'den M1s1r halkmm Nil'ine: Allah'a hamd ve Ra
suliine salat u selamdan sonra; §ayet sen kendiliginden akmakta isen 
akma. Ama seni akltan Vahid ve Kahhar olan Allah ise Allah'tan seni 
akltmas1m dileriz. Hz. Amr o kag1t parc;as1m Nil'e attl da cumartesi 
giinu sabahmda bir de bakt1lar ki, bir gecede Allah Nil'i onalt1 kulac; 
akltmi§. Allah Teala Misir'lllarm bu adetini sona erdirmi§tir. Hafiz Ebu 
Kas1m el-Lalekai et-Taberi bu hadiseyi es-Si.mne adll kitabmda nakle
diyor. 

Allah Teala burada: ((Gormezler mi ki; Biz kuru yerlere suyu gon
deriyor, onunla hayvanlarmm ve kendilerinin yedikleri ekinleri c;Ikan
yoruz. Hala da gormeyecekler mi.» buyururken ba§ka bir ayet-i keri
me'de de §oyle buyurur: ((Oyle ya insan, yemegine bir baksm. Dogrusu 
Biz o suyu bol bol indirdik . . Sonra toprag1 iyiden iyiye yard1k. Boylece 
orada taneler bitirdik. Uzumler ve yoncalar, zeytinlikler ve hurmahk
lar, s1k ve bol agac;h bahc;eler, Meyveler ve mer'alar.» (Abese, 24-31). 
Bu·sebepledir ki burada da: ccHala da gormeyecekler mi?>> buyurmu§tur. 

ccBiz kuru yerlere suyu gonderiyoruz.» ayeti hakkmda ibn Ebu 
Necih, ibn Abbas'tan rivayetle §oyle der: Sellerin getirdigi di§mda ken
disine fayda vermeyecek kadar yagmur yagdmlan arazidir. ib~ Abbas 
ve Mucahid'den rivayetle buras1 Yemen'de bir arazidir. Hasan Basri 
-Allah ona rahmet eylesin- der ki: Buras1 Yemen ile ~am arasmdaki 
koylerdir. :i:krime .• Dahhak, Katade, Suddi ve ibn Zeyd ise buralarm 
kumlu ve uzerinde hie; bir bitki bulunmayan kuru araziler oldugunu 
soylemi§lerdir. Ben de derim ki : Bu, Allah Teala'nm §U kavli gibidir; · 
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«Olii toprak onlar i~in bir delildir. Biz onu dirilttik ve ondan taneler 
~1karttlk . i§te ondan yemektedirler. Ve orada hurmadan, iiziimlerden 
bah~eler var ettik. Orada pmarlar fl§klrttlk. Ta ki, Allah'm iiriiniinden 
ve ellerinin emegi ile yeti§tirdiklerinden yesinler. Hala §iikretmezler 
mi?» (Ya-Sin, 33-35). 
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28 - Ve derler ki: Dogru soyluyorsantt. bu fetih .ne za
mandir? 

29 - De ki: Fetih giinii o kafirlere imanlan fayda ver
meyecek ve onlara bak1lmayac~. 

30 - B1rak onlan ve bekle. Zaten onlar da beklemek
tedirler. 

Fetih Ne Zamandu? 

Allah Teala burada haber veriyor ki; kafirler uzak gorerek, yalan
layarak ve inadlarmdan Allah'm baskmmm, gazap ve intikammm ba§
lanna gelmesi hususunda acele etmekte ve: «Bu fetih ne zamand1r? '> 
demektedirler. Yani ey Muhammed, ne zaman bize kar§l muzaffer ola
caksm? Bir vakit gelip bize kar§l galib gelecegini ve bizden senin na
mma intikam almacagm1 samyorsun; bu ne zaman olacak? Biz seni ve 
ashab1m gizlenip saklanan, korkak ve zeliller olarak goriiyoruz, diyor
lardL Allah Teala da buyurdu ki: «De ki : (Gerek diinyada ve gerekse 
ahirette Allah'm ofkesi, gazab1 ve baskm1 sizin ba§lmza geldiginde i§
te o) Fetih giinii kafirlere imanlan fayda vermeyecek ve onlara bakil
mayacaktlr.» Nitekim Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de §Oyle bu
yurur: «Peygamberleri kendilerine huccetlerle gelince, yanlarmda olan 
bilgiden gururland1lar da alaya ald1klan §ey kendilerini sanverdi. Bas
k1mm1z1 goriince: Yalmz Allah'a inand1k ve O'na ortak ko§tugumuz 
§eyleri inkar ettik, dediler. Ama baskmlffilZl goriip te oylece inanma
lan kendilerine fayda vermedi. Bu, Allah'm kanunudur. Oteden beri 
kullan hakkmda yiiriirliiktedir. Ve i§te kafirler burada hiisrana ugra
yacaklar.» (Gafir, 83-85) . Bu ayet-i kerime'de zikredilen fetih ile, Mek
ke'nin fethinin kasdedildigini zannedenler uzak bir te'vile sapml§lar, 
fahi§ bir hata i§lemi§lerdir. Zira Mekke'nin fethi giinii Allah Rasulu 
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(s.a.) yakla§Ik iki bin ki§i kadar zorla miisH.iman olan ve esir iken ser
best b1rak1lan kimselerin islam'a girmesini kabul buyurmu§tu. ~ayet 
buradaki fetihten maksad Mekke'nin fethi olsayd1 Allah Rasulii (s.a.) 
((De ki: Fetih giinii o kafirlere imanlan fayda vermeyecek ve onlara ba
kilmayacak.» ayetinin hiikmii geregince onlarm miisliiman olmalanm 
kabul buyurmazd1. 0 halde buradaki fetihten maksad, ancak hiikiim 
ve kaza giinii olmahd1r. Nitekim Allah Teala ba§ka ayet-i kerime'lerde 
de §Oyle buyurur: ((Artlk benimle onlarm arasmda sen bir hiiktim ver. 
Beni ve beraberimdeki mti'minleri kurtar.>> (~uara, 118), <<De ki: Rab
bimiz, aram1z1 birle§tirir, sonra da aram1zda hak ile htikmeder. Fet
tah, Alim O'dur.>> (Sebe', '26), <<Peygamberler yard1m istediler ve btittin 
inad~l zorbalar da htisrana ugradllar.» (ibrahim, 15), <<Onlar bundan 
onceleri, ktifredenlere kar§l kendilerine yardlm gelmesini beklerken, 
bildikleri gelince onu inkar ettiler.» (Bakara, 89), <<Eger siz fetih is
tiyor idiyseniz (ey kafirler), i§te o fetih size gelmi§tir.» (Enfal, 19) . 

((B1rak onlan ve bekle. Zaten onlar da beklemektedirler.» 0 mti§
riklerden ytiz ~evir ve Rabbmm sana inzal buyurmu§ oldugunu teblig 
et. Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de de §6yle buyurur: «Rabbm
dan sana vahyolunana uy. O'ndan ba§ka tann yoktur. Mti§riklerden de 
ytiz ~evir. » (En'am, 106) . Sen bekle; §tiphesiz Allah sana olan va'dini 
yerine getirecek, Muhalefet edenlere kar§I sana yard1m edecektir. Hi~ 
§Uphesiz 0 va'dinden donmez (caymaz). 

((Zaten onlar da beklemektedirler.» Sen beklemektesin, onlar da 
beklemekte ve sizin ba§Imza musibetlerin gelmesini gozlemektedirler. 
((Yoksa; §airdir, zamanm onun aleyhine donmesini gozliiyoruz mu der
ler?>> (Tur, 30) . Sen, ~ok yakmda onlara kar§l sabrmm ve Allah'm risa
letini yerine getirmede gosterdigin sabrm sonucu olarak sana yard1m 
olunacagm1 ve desteklenecegini goreceksin. Onlar ise sen ve ashabm 
hakkmda beklemekte olduklanmn bir sonucu olarak tizerlerine inecek 
Allah'm cezasmm, azabmm ba§larma geldigini goreceklerdir. Allah bize 
yeter. 0 ne gtizel Vekil'dir. 

SECDE SURESiNiN SONU 
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AHZAB SURESi 

(Medine'de Nazil Olmu§tur.) 

Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Halef ibn Hi§am 
Zerr'den nakletti ki; o §6yle demi§: Ubeyy ibn Ka'b bana dedi ki: Siz 
Ahzab suresini kac; ayet olarak okuyor veya kac; ayet olarak saYlyorsu
nuz? Zerr dedi ki: Ben, yetmi§ tic; ayet olarak, dedim. Bunun uzerine 
o; asla, dedi. Ben o surenin, Bakara suresine denk geldigini goruyo
rum. Biz onda: «Ya§ll kadm ve ya§ll ·erkek zina ettikleri zaman onlan 
hemen recmedin. Allah'tan bir ceza olarak. Ve Allah Alim'dir, Hakim'
dir.» ayetini okuyorduk. Bu hadisi Nesei bir ba§ka §ekilde As1m ibn Ebu 
Necud kanallyla Zerr'den nakletti ki bu isnad hasen bir isnadd1r. Bu 
ifade yukardaki ayetin Kur'an'da mevcud olmasm1 gerektirir. Kur'an'
da mevcud olan bu ayetin lafz1 ve hukmu bilahare neshedilmi§tir. Al
lah en iyisini bilendir. 
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Rahman ve Rahim olan Allah'1n Ad1yla. 
1 - Ey peygamber, Allah'tan kork ve kafirlere, miina

flklara uyma. Muhakkak ki Allah; Alim, Hakim olandlr. 
2 - Rabb1ndan sana vahyolunana uy. Muhakkak ki 

Allah; yaptlklann1zdan haberdar oland1r. 
3 - Ve Allah' a tevekkul et. Vekil olarak Allah yeter. 

Bu ifade yliksekten a§ag1ya bir uyand1r. Qi.inki.i All_ah Teala kulu 
ve Rasuli.i Muhammed (a.s.)e boyle emrettigine gore, ondan daha ~a
gida olanlara emretmi§ olmas1 daha mi.inasib ve uygundur. Nitekim 
Talk ibn Habib der ki: Takva Allah'a, Allah'm miru i.izere itaat edip 
amel etmektir. Allah'm sevabm1 ummak ve Allah'm yasaklanndan ka
~mmaktir. Allah'm azabmdan korkarak Allah'mnuru i.izere O'na isyan 
etmeyi terketmektir. 

«Kafirlere, mi.inaf1klara u:Yma.» Onlan dinleme, onlarla isti§are et
me. «Muhakkak ki Allah; Alim, Hakim oland1r.» Yani 0, emirlerinin 
dinlenip uyulmas1 en uygun alan zattlr. Zira 0, i§lerin ak1betini en iyi 
bilen, sozlerinde ve fiillerinde hikmet sahibi olandlr. Bunun i~in Allah 
Teala «Rabbmdan sana vahyolunana uy.» buyuruyor. Yani Kur'an ve 
Si.innete uy. «Muhakkak ki AllaJ:l; yapt1klanmzdan haberdar olandlv> 
Hi~ bir §ey O'na gizli ve sakll kalmaz. «Ve Allah'a tevekki.il et.» Bi.iti.in 
i§lerinde ve hallerinde Allah'a tevekki.il et. «Vekil olarak Allah yeter.» 
Kendisine s1gmana, dayanana vekil ve yard1mC1 olaral) Allah kafidir. 

. 4 - Allah, bir ki~inin i<;inde iki kalb yaratmad1. Ve e~
lerinizi, anneleriniz gibi kendinize haram sayman1z i<;in 
yaratmam1~tir. Evladllklannizi da oz ogullann1z klima-
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m1~tlr. Bunlar, dillerinize doladiginlz sozlerinizdir. Allah 
ise hakln sayler. Ve 0 , yolu dogrultur. 

5- Onlan babalanna nisbet ederek Qag1nn. Allah ka
tlnda en dogru olan budur. Eger babalann1 bilmezseniz o 
takdirde, onlar sizin din karde~leriniz ve dostlarinizdir. 
Kalbinizden kasdederek yapt1klann1z d1~1nda hatalanruz
da size bir vebal yoktur. Allah Gafilr, Rahim olandir. 

Bir Ki§ide iki Kalb 

Allah Teala, ma'nevi olarak kasdedilen hususlardan once bilinen 
ve duyularla kavranan bir hususu belirleyerek konuya giri§ yap1yor. 
§oyle ki nas1l bir ki§inin gogsiinde iki kalbi bulunmazsa ve bir ki§i ken
di e§ine z1har talak1 yaparak; sen benim s1rtlm gibisin deyip e§ini an
nesinin mevkiine koymas1 miimkiin olmazsa, aym §ekilde bir ki§inin 
bir ~ocugu evlad edinerek, ona evlad1m diye seslenmesi de ~o~ugu evlad 
yerine ge<;irmez. i§te bunun i<;in Hak Teala buyuruyor ki : <<Allah, bir 
ki§inin i<;inde iki kalb yaratmad1. Ve e§lerinizi, anneleriniz gibi kendi
nize haram saymamz i<;in yaratmami§tlr.>> Bu ayet-i kerime Miicadele 
suresindeki §U ayete benzer: «Onlar kendilerinin anneleri degildirler. 
Onlarm anneleri. ancak kendilerini dogurmu§ olanlard1r. Dogrusu on
lar, soziin yanll§Im ve yalamm soylerler. >> (Miicadele, 2) . 

«Evladllklanmzi da oz ogullanmz gibi kilmami~tlr.» i§te Nefy ile 
kasdedilen husus budur. Bu ayet Hz. Peygamberin kolesi Zeyd ibn Ha
rise hakkmda nazil olmU§tUr. Hz. Peygamber Zeyd ibn Harise'yi pey
gamberligin geli§inden once evlad edinmi§ti ve ona; Muhammed'in 
oglu Zeyd, denirdi. i§te bu ayetle Allah Te:Ua evladhklarm, evlad edi
nenlere, nisbet edilip onlarm ad1yla amlarak ilh9,k edilmesini yasakh
yor. Bunu da §U ifadeyle belirtiyor: «Evladhklanmzi da oz ogullanmz 
gibi kilmami§tlr.» Nitekim surenin ic;erisinde de §byle buyuracakt1r : 
<<Muhammed; sizin adamlanmzdan herhangi birisinin babas1 degildir. 
Sadece Allah'm rasulii ve peygamberlerin hatemidir. Allah, her §eyi 
bilendir.» (Ahzab, 40) . Burada ise aym manada «Bunlar, dillerinize 
doladigmiz sizin sozlerinizdir.» Yani sizin evladhklarm1z1 ogullanmz ola
rak zikretmeniz, onlarm gerc;ekten c;ocuklanmz olmasm1 gerektirmez. 
<;unkii onlar bir ba§ka ki§inin soyundan yaratilim§lard1r. Binaenaleyh 
bir ki§inin iki babas1 olmas1 miimkiin degildir. Tlpkl bir ki§inin iki mil
liyetinin olmasmm imkans1zhgi gibi. 

Tefslr, C : XII; F . 406 
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<<Allah ise hakk1 sayler. Ve 0, yolu dogrultur.>> Said ibn Ziibeyr 
((Hakk1 sayler)) ifadesinin adalet, demek oldugunu bildirmi§tir. Katade 
de ((Ve 0, yolu dogrultur)) ifadesinin s1rat-1 miistakim oldugunu bildir
mi§tir. 

Ba§kalanmn anlattlklann.a gore, bu ayet-i kerime iki kalbli deni
len Kurey§'li bir adam hakkmda nazil olmU§tur. Adam da kendisinin 
iki kalbi oldugunu iddia edermi§ ve herbir akhyla ayn §ekilde dii§iin
diigiinii bildirirmi§. Allah Teala onu red sadedinde bu ayeti inzal et
mi§. Bunu Avfi ibn Abbas'tan nakleder. Miicahid, ikrime, Hasan ve Ka
ta~e de aym §ekilde soylerler. ibn Cerir de bu gorii§ii tercih eder. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Hasan... Kabus ibn Ebu 
Z1byan'dan nakletti ki Ebu Z1byan §6yle demi§: Ben Abdullah ibn Ab
bas'a dedim ki; Allah Teala'mn ((Allah, bir ki§inin iginde iki kalb ya
ratmadLll kavlini biliyor musun bununla neyi kasdetti acaba? Abdul
lah ibn Abbas dedi ki: Rasulullah (s.a.) bir gun namaz kihyordu. Na
mazda bir anda zihninden bir §ey gegti. Birlikte namaz k1lan miinafik
lar dediler ki: Goriiyor musunuz onun iki kalbi var. Bir kalbiyle sizin 
yammzda bir kalbiyle de cinlarm yanmda. Bunun iizerine Allah Teala: 
«Allah, bir ki§inin iginde iki kalb yaratmad1. .. ll ayetini inzal buyurdu. 
Tirmizi de Abdullah ibn Abdurrahman ed-Darimi kanahyla Said el
Harrani'den, Abd ibn Humeyd kanahyla Ahmed ibn Yunus'tan, her iki
si de Ziiheyr ibn Muaviye'den bu hadisi rivayet ederler. Sonra Tirmizi 
der ki: Bu, hasen bir hadistir. ibn Cerir Taberi ve ibn Ebu Hatim, Zii
heyr kanallyla Kabus'tan bu hadisi rivayet ederler. 

Abdiirrezzak der ki: Bize Ma'mer, Ziihri'den, ((Allah, bir ki§inin 
i\!inde iki kalb yaratmadlll kavli hakkmda §6yle dedigini nakleder: Bize 
ula§tlgma gore, bu ayet Zeyd ibn Harise hakkmda nazil olmu§tur. Ona 
bir misal olarak verilmi§ ve ba§ka bir adamm oglu, senin oglun degildir 
denilmi§tir. Mucahid, Katade ve ibn Zeyd ise bu ayetin Zeyd ibn Ha
rise hakkmda nazil oldugunu bildirirler. Bu ifade daha onceki tefsiri
mize de uygundur. Allah en iyisini bilendir. 

((Onlan babalarma nisbetle gagmn. Allah katmda en dogru olan 
budur.>> Bu ayet, islam'm ba§langi<; doneminde oldugu gibi ba§kalarmm 
gocuklanm, evlad edinenlerin ad1yla \!agmlmalanm zorunlu goren uy
gulamayi neshetmi§tir. Allah Teala evladhklar konusundaki bu emrini 
onlann babalarma nisbet edilmesi §eklinde beyan ederek bunun ada
let ve hakkaniyetin geregi oldugunu bildirmi§tir. Buhari merhum der 
ki: Bana Mualla ibn Esef.. . Musa ibn Ukbe'den nakletti ki, o §6yle de
mi§: Bana Salim ibn Abdullah ibn Orner dedi ki: Rasulullah'm kolesi 
Zeyd ibn Harise'yi biz Zeyd ibn Muhammed olarak seslerdik. Nihayet 
Kur'an da <(Onlan babalarma nisbetle \!agmn.>> ayeti nazil olunca bu-

m 
be 

m 
m 
St 
n; 
m 
B1 
ol: 
ed 
m 
c~ 

gi 
leJ 
m 
ay 
yu 
ki: 
so 
biJ 
lu: 
ev 
cta 
ffil 

ib 
da 
ga 
bu 
Ul 
lii1 
B 
m 
m 
0, 
lii 
lir 
et 

leJ 
ed 
bl 



Ahzll.I:J, 4-5) HAD!SLERLE KUR'AN-I KERlM TEFS!R! 6467 

nu b1raktlk. Muslim, Tirmizi ve Nesei muhtelif yollarla Musa ibn Uk-
be'den bu hadisi rivayet eder. . 

islam'm ba§lang1c; donemlerinde evladhklara her yonden, bilhassa 
mahremlerle yalmz kalmak bak1mmdan ve diger bak1mlardan evlad 
muamelesi yap1hyordu. Bunun ic;in Ebu Huzeyfe'nin kans1 Sehle Bint 
Siiheyl demi§ti ki: Ey Allah'm Rasulii, biz Salim'i c;ocugumuz diye c;agi
nyorduk. Allah Teala, indirdigi ayeti indirince; o, benim yamma gelir 
mi? Ben Ebu Huzeyfe'nin nefsinde onunla ilgili bir §eyler hissederdim. 
Bunun iizerine Hz. Peygamber buyurdu ki: Onu emzir de sana mahrem 
olsun .. . Hadisin devamm1 da zikretti. Bu sebeple bu ilahi hiikiim nesh
edilince Allah Teala evladhgm hamm1yla evlenmeyi evladhk sahibine 
miibah k1ld1. Rasullulah (s.a.) da Zeyd ibn Harise'nin e§i Zeyneb Bint 
Cah§ ile evlendi. Ve Hak Teala buyurdu ki : «Nihayet Zeyd onunla ba
gmi kopardlgmda, onu seninle evlendirdik ki boylece evladhklan e§
leriyle baglanm kopardlklarmda, onlarla, evlenmek konusunda mii'
minlere bir vebal olmad1g1 bilinsin.» (Ahzab, 31) . Mahremleri belirten 
ayet-i kerime'de de: «Sizin soyunuzdan olan c;ocuklanmzm e§leri» bu
yurularak evladhklarm e§h~rinden ayud edilmi§tir. Qiinkii evH1rlhklar 
ki§inin soyundan degildirler. Emzirme yoluyla olan c;ocuklar ise §er'an 
soydan gelen c;ocuk yerine konmu§tur. Nitekim Hz. Peygamber sahih 
bir hadiste buyurmu§tur ki : Soy yoluyla mahrem olanlar, emzirme yo
luyla da mahrem olur. Evladhklarm sevgi ve gorev verme bak1rmndan 
evlad olarak c;agmlmalarma gelince; bu ayette onun yasakland1gma 
dair bir hiikiim yoktur. Nitekim Tirmizi d1~mda Siinen sahipleriyle Ah
med ibn Hanbel'in rivayet ettiklerine gore, Siifyan es-Sevri. .. Abdullah 
ibn Abbas'm §6yle dedigini nakletmi§tir: Biz, Abdiilmuttalib ogullarm
dan bir _t;Qcukla beraber merkeplerin s1rtmda Miizdelife'den Hz. Pey
gamberin yamna gittik. Hz. Peygamber bizim bald1rlanm1za vurarak 
buyurdu ki: <;ocuklanm, giine§ ,doguncaya kadar ta§ atmaym1z. Ebu 
Ubeyd ve ba§kas1 der ki : ( <.S:: I ) c;ocuklanm anlamma gel en bu ke
lime; c;ocugum anlamma gelen ( ~ ) kelimesinin ism-i tasgiridir. 
Bu, ifadenin delaletinden de ac;1kc;a anla§Ilmaktadir. Qiinkii bu hadise 
hicretin onuncu Yihnm veda hacc1 s1rasmda olmu§tu. «Onlan babala
rma nisbetle c;agmn)) kavli Zeyd ibn Harise hakkmda naozil olmu§tUr. 
0, hicretin sekizinci senesi mute giinii oldiiriilmii§tii. Ayn1 §ekilde Miis
lim'in Sahih'inde Ebu Avane kanahyla .. . Enes ibn Malik'den nakledi
lir ki o, §6yle demi§tir: Rasulullah (s.a.) bana: Ogulcugum, diye hitab 
etti. Ve aym rivayetle Tirmizi de bu hadisi nakleder. 

«Eger babalanm bilmezseniz o takdirde, onlar sizin dinde karde§
leriniz ve dostlanmzd1r.» Allah Teala evladhklarm babalarma nisbet 
edilmelerini ve babalan bilinirse onlarm ad1yla c;agmlmalanm emir 
buyurmu§ ve babalan bilinmezse evladllklarm din.de kendilerinin kar-
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de§leri ve dostlan oldugunu belirtmi§tir. Yani babalarmm bilinmemesi 
soy yoluyla yitirdiklerine mukabil olarak dinde kendilerinin karde§leri 
ve dostland1r. Bunun i~in Hz. Peygamber umre el-Kaza senesinde Mek
ke'ye ~lktlgmda Hamza'nm k1z1 pe§lerine dii§mii§; amca, amca, diye ses
lenmi§ti. Hz. Ali onu alrm§ ve Fatlma'ya §6yle demi§ti: AI sana amcamn 
k1z1 onu kokla. Bunun iizerine Hz. Ali, Zeyd ve Ca'fer tartl§arak han
gilerinin ana hak sahibi olacaklanm konu etmi§ler ve her biri bir delil 
getirmi§lerdi. Hz. Ali; ben, ana daha laytgim, ~iinkii o amcarmn k1z1 
Zeyd ise karde§imin k1z1, demi§ti. Ca'fer ibn Ebu Talib de; o, benim 
hem amcamm k1z1, hem de teyzesi nikah1m altmda, diyerek Esma Bint 
Umeys'i kasdetmi§ti. Hz. Peygamber k1z1 teyzesine vererek; teyze, an
ne hiikmiindedir, buyurmu§ Hz. Ali'ye de; sen, bendensin, ben sendenim, 
demi§ti. Ca'fer ibn Ebu Talib'e ise; senin yaratlh§m ve ahlakm bana 
benzer, buyurmu§, Zeyd'e de sen bizim karde§imiz ve dostumuzsun, bu
yurmu§tU. Bu hadis.te pek ~ok ahkam vard1r. Bunlarm en giizellerin
den birisi Hz. Peygamberin hem hak ile hiikiim vermi§ olmas1, hem de 
tartl§anlardan her birini ho§nlid kllrm§ olmas1d1r. Zeyd'e gelince; Al
lah Teala'nm «Onlar sizin dinde karde§leriniz ve dostlanmzd1r.» buy
rugu uyarmca; sen bizim karde§imiz ve dostumuzsun, demi§tir. 

ibn Cerir der ki: Bana Ya'kub ibn ibrahim.. . Abdurrahman'dan 
nakletti ki; o §6yle demi§ : Ebu Bekre dedi ki: Allah Teala ccOnlan ba
balanna nisbetle ~agmn. Allah katmda en dogru alan budur. Eger ba
balanm bilmezseniz o takdirde onlar sizin dinde karde§leriniz ve dost
larimzdir.» buyuruyor. Ben, babas1 bilinmeyenlerden biriyim ve sizin 
dinde karde§inizim. Abdurrahman dedi ki: Allah'a andolsun ki ben, oyle 
samyorum ki o babas1run bir merkeb oldugunu dahi bilseydi, kendisini 
ana nisbet ederdi. 

Hadiste varid olur ki : «Kim bilerek babasmdan ba§kasma kendini 
nisbet ederse, bu kotiidiir.» Bu ifade hem §iddet, hem tehdid, hem de 
ag1r bir vaiddir. Bilinen nisbetten uzakla§mayt reddir. Bunun i~in Al
lah Teala, «Onlan babalarma nisbetle ~agmn. Allah katmda en dogru 
olan budur. Eger babalanm bilmezseniz o takdirde onlar sizin dinde 
karde§leriniz ve dostlanmzdir.» buyuruyor. 

Miiteakiben de «Kalbinizden kasdederek yapt1klanmz dl§mda hata
lanmzda size bir vebal yoktur.» buyuruyor. Yani iyice dii§iiniip ta§m
diktan sonra yamlarak bir birinizi ger~ek babasmm di§mda birine nis
bet ederseniz; Allah Teala, hatadan giinah1 kald1rm1§ ve vebali yak et
mi§tir. Nitekim kullarma emir buyurarak §6yle demelerini bildirmi§
tir: «Rabb1m1z, unuttuk veya yamld1ysak sorumlu tutma bizi.l> (Ba
kara, 286) Miislim'in Sahihinde sabit olduguna gore, RasUlullah (s.a.) 
§6yle buyurmu§tur: Allah Teala buyurur ki: Ben, oyle yaptlm yani ha
ta ve unutmamzdan dolayt sizi sorumlu tutmad1m. Buhari'nin Sahih'in-
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de Amr ibn As'm ~oyle dedigi bildirilir: Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: 
Hakim ictihad edip de isabet ederse, ona iki ecir, ictihad edip te yam
hrsa ona bir ecir varchr. Bir ba~ka hadiste de ~oyle buyrulur: Allah Te
ala benim ummetimden hataYJ., unutmaYJ. ve zorla yaptmlan ~eyleri 

kald1rrru~t1r. Burada ise buyuruyor ki: <<Kalbinizden kasdederek yap
tiklanmz d1~mda hatalanmzda size bir vebal yoktur. Allah; . Gafur, Ra
him oland1r.» Oyleyse sadece bilerek batll i§lemede gunah vard1r. Nite
kim Allah Teala bir ba~ka ayet-i kerime'de §oyle buyurur: ((Allah Teala; 
yeminlerinizdeki lagvdan dolaYJ. sizi sorumlu tutmaz. Ancak kalblerini
zin kazanchgmdan dolaYl sizi sorumlu tutar.>> Yukarda gec;en hadiste 
ise bir kimse bilerek kendisini babasmdan ba~kasma nisbet ederse ka
fir olur, buyrulur. Neshedilen bir ayette de; . ((Babalarrmzdan yuz c;evir
meniz sizin ic;in kufUrdur» buyrulmw~tur. imam Ahmed der ki: Bize 
Abdurrezzak ... ibn Abbas kanahyla Omer'in §oyle dedigini nakletti: Hz . 

. Muhammed Aleyhisselam hak ile gonderildi ve onunla beraber kitab 
indi. Ona indirilenler arasmda Recm ayeti de vardL RasUlullah (s.a.) 
recm yaptl ondan sonra biz de recmettik. Sonra dedi ki: Biz Kur'an'da 
((Babalanmzdan yUZ c;evirmeyiniz. Qunku bu, sizin ic;in kufUrdur.» aye
tini okurduk. Veya <<Babalanmzdan yuz c;evirmeniz sizin ic;in ancak ku
fUrdur.» ayetini okurduk. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Meryem Oglu 
isa'Yl abarttlklan gibi siz de beni abartmaym. Ben, sadece bir kulum. 
Bana O'nun kulu ve rasulU, deyin. Veya ravi olan Ma'mer §Oyle demi§
tir: H1ristiyanlarm Meryem Oglu isa'Yl abarttlklan gibi beni abartma
ym. Bir ba§ka hadiste de Ahmed ibn Haribel nakleder ki: insanlar ic;in 
uc; §ey kufUrdur: Babaya nisbetten dolaYJ. kmamak, oluye bag1rarak 
aglamak ve YJ.lchzlardan yagmur ic;in dilekte bulunmak. 

j, -,,.,.,,. • ., (', ..... '',.,. >~-:.' ,,..,.~ J • ..,. / ·'· '~,..,.., 
i.>J ..... ·.·~~~)~\\){\., fy~\~\_,)_,~ J-'~~jl. ... ~JJ~\ 
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6 - Peygamber; mu'minler ic;in kendi 6z nefislerinden 
daha evladrr. Onun e~leri ise onlann anneleridir. Akraba 
Olanlar da Allah'1n kitab1nda birbirlerine diger mu'minler
den ve muhacirlerden daha yak1nd1rlar . . Dostlann1za ya
pacaginiz uygun bir vasiyyet ba~kadlr. Bu, kitab'da yaz1l· 
m1~tlr. 
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Mii'min if;!in Peygamber Kendi Oz Nefsinden Evlfuhr. 

Allah TeaJa Rasuliiniin, iimmetine kar~1 ~efkatini ~ok iyi bildigin
den ve onlara yumu§ak davranmay1 istediginden onu kendilerine kendi 
nefislerinden daha evla kilmi§tlr. Peygamberin onlar hakkmdaki vere
cegi hiikmii onlarm 6nceden kendileri hakkmda verecekleri hiikiimden 
daha 6ncelikli k1lm1~tlr. Nitekim bir ba~ka ayet-i kerime'de ~6yle bu
yurur: «Hay1r, Rabbma andolsun ki; aralarmda ~eki~tikleri §eylerde 
seni hakem ta'yin edip sonra haklannda verdigin hiikiimden dolaYI ic;
lerinde bir s1kmt1 duymadan kendilerini tamamen teslim etmedikc;e 
iman etmi§ olmazlar.» (Nisa, 65). Sahih bir hadiste de buyurulur ki; 
Nefsim kudret elinde olan Allah'a andolsun ki, sizden biriniz ben ken
disine kendi nefsinden, malmdan, ~ocuklarmdan ve biitiin insanlardan 
daha sevimli olmad1k~a iman etmi~ olmaz. Yine Sahih bir hadiste bu
yurulur ki Hz. Orner (r.a.) §6yle demi§: Ey Allah'm Rasulii, sen bana 
nefsimden ba~ka her §eyden muhakkak ki daha c;ok sevimlisin. Hz. 
Peygamber buyurmu~ ki: Hay1r ya Orner, Ben sana nefsinden de sevimli 
olmad1kc;a iman etmi§ olmazsm. Hz. Orner (r.a.) demi§ ki: Ey Allah'm 
Rasulii, sen bana nefsimden de daha ~ok sevimlisin. Bunun iizerine Hz. 
Peygamber; i§te §imdi oldu ey Orner, demi§. Bunun i~in burada da 
«Peygamber; mii'minler i~in kendi 6z nefislerinden daha evlad1r.» bu
yuruluyor. 

Buhari bu konuda der ki: Bize ibrahim ibn Mtinzir ... Ebu Hiirey
re'den nakleder ki, Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu~tur: 

Hangi mii'min olursa olsun, ben onun i~in diinyada ve ahirette en 
evla olan kimseyim. isterseniz Allah Teala'mn <<Peygamber; mii'minler 
ic;in kendi 6z nefislerinden daha evlad1r.» ayetini okuyun. Hangi mii'
min bir mal b1rak1rsa, onun akrabalan ona v:lris olur. Ama bir bore; 
veya kaYIP b1rak1rsa bana gelsin. <;iinkii ben, onun velisiyim. Bu riva
yette Buhari mtinferid kalnn~tlr. Keza bu hadisi Buhari, istikraz bah- ' 
sinde de nakletmi§tir. ibn Cerir ve ibn Ebu Hfttim, Fiileyh kanahyla 
benzer bir rivayeti nakletmi§tir. imam Ahmed ibn Hanbel. .. Ebu Hii-
reyre kanahyla Hz. Peygamberden benzer bir rivayet nakletmi~tir. / 

imam Ahmed der ki: Bize Abdiirrezz9,k, Ziihri kanahyla Allah Te
ala'mn <<Peygamber; mi:i'minler i~in kendi oz nefislerinden daha evla-
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d1r.,, kavli konusunda, Ebu Seleme'nin Cfl.bir ibn Abdullah kanahyla · 
Hz. Peygamberden §Oyle buyurdugunu nakleder: Ben, her mii'min i<;in 
kendi oz nefsinden daha evlaYim. Hangi ki§i oliir ve bir bor<; b1rak1rsa 
o, bana aittir. Mal b1rak1rsa o, varislerine aittir. Ebu Davud da Ahmed 
ibn Hanbel'den buna benzer bir rivayeti nakleder. 

((Onun e§leri ise onlarm anneleridir.,, Hiirmette, sayg1da, ikramda, 
ta'zimde. Ancak onlarla ba§ba§a kalmalan caiz degildir. Bu tahrim, 
onlarm k1zlarma ve bac1lanna §amil degildir. Bu konuda icma' vard1r. 
Her ne kadar baz1 bilginler onlarm k1zlarmm da mii'minlerin k1z kar
de§leri oldugunu soylemi§lerse de. Nitekim ~flfii ((el-Muhtasan, isimli 
eserinde bu konuda §Oyle der: Bu, ifadenin genelle§tirilmesi babmdan
dir. Yoksa hiikmiin isbatl babmdan degildir. Muaviye ve benzerlerine 
mii'minlerin day1s1 denebilir mi? Bu konuda bilginlerin iki gorii§ii var
dlr. ~afii bunun soylenebilecegine hiikmetmi§tir. Onlarm k1zlarma mii'
minlerin anneleri denilip denilmeyecegi konusuna gelince; kadmlar 
miizekker salimi~ cem'ine <;ogunlukla girerler. DolaYisiyla bu konuda 
da iki gorii§ vard1r. Hz. Ai§e'nin soylenmeyecegine dair sozii sahihtir. 
~afii merhumun mezhebinde de iki gorii§ten en sahih olam budur. 

Ubeyy ibn Ka'b ile ibn Abbas'm bu ayeti §oyle okuduklan rivayet 
edilir: 

Peygamber; mii'minler i<;in kendi oz nefislerinden daha evlad1r. 
Onun e§leri ise onlarm anneleridir. 0 da oro~:..rm babas1d1r. Muaviye, 
Miicahid, ikrime ve Hasan'dan da boyle bir rivayet nakledilir. ~afii 
mezhebindeki iki gorii§ten birisi budur. Bunu Begavi ile digerleri nakle
derler. Bunu destekleyici nitelikte de Ebu Davud'un naklettigi §U ha
disi gosterirler: Bize' Abdullah ibn Muhammed .. . Ebu Hiireyre'den 
nakletti ki, Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: Dogrusu ben, size go
re baba mevkiindeyim. Ben, size ogretirim. Sizden birinizin biiyiik ab
desti geldiginde k1bleye oniinii ve arkasm1 donmesin. Sag eliyle istinca 
yapmasm. Hz. Peygamber ii<; ta§ kullamlmasm1 emrederdi ve hayvan 
tersiyle, kemikle taharetlenmeyi yasaklardL Nesei ve ibn Mace de bu 
hadisi Muhammed ibn Aclan kanahyla tahric ederler. ~afii mezhebin
deki ikinci gorii§e gelince; Hz. Peygambere mii'minlerin babas1 denile
mez. Bunlar delil olarak Allah Teala'nm ((Muhammed, sizin adamlan
mzdan herhangi birinin babas1 degildir.,, (Ahzab, 40) ayetini gosterir
ler. 

«Akraba olanlar, Allah'm kitabmda mii'minlerden ve muhacirler
den birbirlerine daha yakmd1rlar., Yani Allah'm hiikmiinde boyledirler. 
Miras bak1mmdan akraba olanlar muhacir ve ansardan daha onde ge
lirler. Bu ayet-i kerime, daha once mevcud alan ve muhacirlerle ansar 
arasmda kurulmu§ olan sozle§me ve karde§lik anla§malan uyarmca 
birbirlerine varis olma hiikmiinii neshetmektedir. ibn Abba.s ve ba§ka-
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larmm bildirdigine gore; muhacirlerden bir ki§i Allah Rasuliiniin ara
lannda kurdugu karde§lik bagmdan dolay1 ansar'dan birine akrabala
nndan ve yakmlarmdan daha once varis olur. Said ibn Ciibeyr boyle 
dedigi gibi Selef ve Halef'ten bir~oklan da boyle demi§lerdir. 

Bu konuda ibn Ebu Hatim, Ziibeyr ibn Avvam (r.a.)dan bir hadis 
nakleder ve der ki: Bana babam Ebu Hatim ... Ziibeyr ibn Avvam'dan 
nakletti ki; o §oyle demi:r Kurey§'li ve Ansar olmak 11zere Allah Azze 
ve Celle bize mahsus olarak ((Akraba olanlar, Allah'm kitabmda mii'
minlerden ve muhacirlerden birbirlerine daha yakmd1rlar.>> ayetini in
dirdi. ~oyle ki: Biz Kurey§liler toplulugu Medine'ye geldigimizde ne 
mahm1z vard1, ne de miilkiimiiz. Biz Ansa.r'1 ~ok giizel karde§ler olarak 
bulduk ve onlarla karde§ olduk, birbirimize varis olduk. Hz. Ebubekir 
Harice ibn Zeyd ile karde§ oldu. Orner falancayla karde§ oldu, Osman 
ibn Affan Ziireyk kabilesinden Sa'd el-Zeraki admda bir adamla karde§ 
oldu. insanlardan baz1lan daha ba§kalanm da soylerler. Ziibeyr der ki: 
Ben ise Ka'b ibn Malik'le karde§ oldum. Onun yanma geldim silahl
nm kendisine ag1r geldigini gordiim. Allah'a andolsun ki ey c;ocugum, 
o gun olmii§ olsayd1 benden ba§kas1 ona varis olmazd1. Nihayet Allah 
Teala biz Kurey§'li ve Ansar topluluguna has olmak iizere bu ayeti in
dirdi ve biz de tekrar eski varislerimize dondiik. 

((Dostlanmza yapacagm1z uygun bir vasiyyet ba§kad1r.» Miras hiik
mii kalkml§tlr ancak yardlmla§ma, iyilik, baghhk, ihsan ve vasiyyet ba
kidir. 

<(Bu, Kitab'da yazllffil§tlr.» Bu hiikiim kitabda kaydedilmi§tir ve 
bu hiikme gore akrabalar birbirlerine daha yakmd1rlar. Bu ilk kitabda 
-ki o kitab degi§mez, tebdile ugramaz- Allah tarafmdan takdir edilip 
yaz1lan bir hiikiimdiir. Miicahid ve bir ba§kas1 boyle demi§tir. Ancak 
denilebilir ki; Allah Teala bunun aksini belirli bir siireye kadar vaz'et
mi§tir ki, vakti gelince eri§ilmez hikmeti dogrultusunda o hiikiim tek
rar neshedilecek ve ezeli takdirde yaz1lm1§ olan §er'i ve kaderi kaza 
cari olacaktlr. 

7- Hani Biz, peygamberlerden soz almi$tlk. Senden 
de, Nfrh'tan da, ibrahim'den.de, MU.sa'dan da, Meryem Og
lu isa'dan da. Ve on.lard~~_ agir bir misak almi$tlk. 
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8 - Sadlklardan sadakatlar1n1 sormak i~in. Ve 0 ka
firlere elim bir azab hazirlami~tlr. 

Allah Teala azim sahibi (iilu'l-Azm) be§ peygamberden ve diger
lerinden bahisle anlardan Allah'm dinini ikame etmek, risaletini teb
lig etmek, yardimla§mak, birbirine destek almak ve infi'lok etmek ka
nusunda ahid alrm§ aldugunu haber veriyar. Nitekim Al-i imran ·sure
sinde de bu kanuda §Oyle buyurmaktad1r: «Hani Allah peygamberler
den soz alrm§: Andalsun ki size kitab1, hikmeti verdim. Yaruruzda alaru 
dagrulaYICI bir peygamber geldiginde mutlak8, ana inanacak ve yard1m 
edeceksiniz. ikrar edip de ahdi kabul ettiniz mi? demi§ti. Onlar da: ik
rar ettik, demi§lerdi. Allah: ~ahid alun, Ben de sizinle beraber §ahidler
denim, demi§ti.» (Al-i imran, 81). Bu ahid ve misi'lokl Allah Teala pey
gamberleri elc;:i alarak gonderdikten sanra almi§tl. Keza bunlarm ara
smda burada azim sahibi alan bu be§ peygamberin karfmru da bildir
mektedir. Bu ifade Hass'm amm'a atf1 kabilindendir. ~u ayette de keza 
yine anlarm zikri ac;:1kc;:a yer almi§tl: «Allah,-'dinde Nuh'a farz kild1gm1 
sizin ic;:in de te§ri' kilmi§tlr. Ve sana vahyettik. ibrahim'e, Musa'ya ve 
isa'ya da buyurduk ki : Dine bagh kahn, anda aynhga dii§meyin.» 
(~ura, 13) . 

Allah Teala iki tarafl, artay1, ba§langH::l ve sanucu zikretmi§ bu 
arada tertibi de gozetmi§tir. i§te peygamberlerden ahnan misak kanu
sundaki vasiyyet budur. <<Hani Biz, peygamberlerden soz alml§tlk. Sen
den de, Nuh'tan da, ibrahim'den de.» Bu ayette ise Hz. Peygamberin §e
refine binaen en sandan ba§laml§ sanra onlan varhk mertebelerine go
re · tertib etmi§tir. Allah'm salat ve selam1 hepsinin i.izerine alsun. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize Ebu Ziir'a.. . Ebu Hiireyre (r.a.)den 
nakletti ki, Rasulu~lah (s.a.) bu ayet kanusunda §oyle buyurmu§: Ben 
yaratlli§ta peygamberlerin ilki aldum, gonderili§te de sanuncusu. On
lardan once benimle ba§lamalld1r. Bu hadiste yer alan ravilerden Said 
ibn Be§ir zaYlf bir ravidir. Bu hadisi Said ibn Arube de Katade'den; 
mi.irsel alarak rivayet eder ki bu, en dagrusudur. Baz1lan da Katade'den 
bu hadisi mevkuf alarak riva,yet etmi§lerdir. En iyisini Allah bilir. 

Ebu Bekr el-Bezzar der ki : Bize Amr ibn Ali. .. Ebu Hiireyre'den 
nakletti ki; a, §oyle demi§: Adem (a.s.)in c;:acuklanrun en iyileri be§ ta
nedir : Nuh, ibrahim, Musa, isa ve Muhammed'dir. Bunlarm hepsinin 
en hay1rllsl da Muhammed (a.s.)dir. Bu hadis mevkuf alup raviler ara
smda yer alan Hamza zay1f biridir . 

. Denildi ki: Bu misaktan maksad,. zerrecikler halinde Adem'in sul
biinden «;:1kanldlklan zaman ahnrm§ alan misak'd1r. Nitekim Ebu Ca'
fer er-Razi Rebi' ibn Enes'ten, a da Ebu'l-Aliye'den, a da Ubeyy ibn 
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Ka'b'dan nakleder ki Ubeyy ibn Ka'b §6yle demi§tir: Babalan Adem'e 
insanlarm zurriyetleri goturUldugunde onlara baktl. i9lerinden kimisi 
zengin kimisi fakir, kimisi guzel kimisi 9irkindi. Adem dedi ki: Yarabbi 
kullarmm arasm1 e§it k1lsan? Allah Teala buyurdu ki: Ben istedim ki 
Bana §U.kredilsin ve kullanmm arasmda peygamberleri nurdan 9erag
lar i9inde goreyim. Peygamberler risalet ve nubuvvet gibi bir ba§ka mi
sak ve ahidle de tahsis edilmi§lerdir. i§te Allah TeaJa'nm «Hani Biz, 
peygamberlerden soz alml§tlk. Senden de, Nuh'tan da ... » ayetinde ba
his mevzuu olan misak budur. Bu, aym zamanda Mucahid'in goru§ii
dur. ibn Abbas der ki: Ag1r misakdan maksad ahiddir. 

«Sadlklardan sadakatlanm sormak i9in.» Miicahid der ki: Peygam
berlerden risalet vazifesini ifa edip teblig edenlere sormak i-.::in. «Ve 0, 
kafirlere elim bir azab hazlrlaml§tlr.» 0, peygamberlerin ummetinden 
olup ta kufredenlere ac1kh bir azab hazirlarm§tir. Biz, peygamberlerin 
Rablanndan ald1klan risaleti teblig ettiklerine, milletlere iimit verip 
apa91k hakikatl onlarm onlerine serdiklerine, §iiphe ve karga§aya rna
hal olmayan apa§ikar ger9egi izah ettiklerine §ehadet ederiz. Onlan ya
lanlayanlar ise cahilliklerinden, inad~Ihklarmdan, azgmhklanndan ve 
hakkl 9ignemelerinden dolaYI yalanlarm§lardir. Peygamberlerin getir
dikleri her §ey hakkm kendisidir. Onlara muhalefet edenler de sapik
hktadirlar. 

iZAHI ----

Kur'an ayetleri §ah1slann isimlerinden ve kendilerinden ziyade be
§erin umumi karakterlerinden ve yaratlh§ farkhhklarmdan bahseder. 
Yine hadiselerin ve olaylarm tafsilatmdan ve teferruatmdan ziyade on
lardaki sabit degerleri, daimi 91g1rlan nakleder. Kur'an'm bu §ekildeki 
degerlendirmesi; hadisenin sona ermesiyle, §ahislarm gelip ge9mesiyle 
o andaki te'sirlerle sona ermeyip daha sonraki nesillere ve milletlere 
devamh dust.Urlar ve ornekler olarak intikal eder. Durumlarm ve hadi
selerin sebep ve neticelerini Allah'm §ah1slara ve hadiselere hakim olan 
kaderiyle irtibiHlandirmakta, onlardaki Allah'm k9,dir olan elini, latif 
tedbirlerini a91ga vurmaktad1r. Miicadelenin her safhasmda durmakta 
ve bu safhalan ana gayeye dogru yoneltmekte, devam ettirmekte ve ir
tiba tland1rmaktad1r. 

Bununla beraber olaylan, i9inde bizzat haz1r bulunanlara naklet
mektedir. Bu, onlarm olup bitenlere dair bilgilerini takviye etmek, i~in
de ya§ad1klan ve kahramanlan olduklan halde, bilmedikleri yonlerini 
a91ga vurmak gayesine mebni idi. Projektorlerini ruhlann derinlikleri
ne, kalblerin en ince noktalarma, gonullerin gizliliklerine tutmakta, go-
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gtislerin derinliklerinde mevcud gizli korfezlerdeki niyetleri ve s1rlarl 
su ytiztine 91karmaktad1r. 

Btiti.in bu anlatllanlar en gtizel, en kuvvetli ve en hararetli bir tas
virle nakledilmekte; korkakllk, korku, nifak, iki yiizltiliik, oldtirticti is
tihza ve tahkir edici tasvirlerle; mii'minlerin kalblerindeki iman, cesa
ret, sab1r, emniyet de en gtizel ve canll tablolar halinde tasvir edilmek
tedir. 

Kur'an'm ayetleri, insanlan bir harekete haz1rlar, sadece zikredi
len hadislere §ahid olanlan ve onu ya§ayanlan ~egil, ondan sonra da 
ve btittin tarih boyunca da her ortamda harekete sevk eder. Be§er ru
hunu hi9 bir kayda tabi tutmaks1zm, her ne zaman bu gibi hadiselerle 
veya uzun emeller ve 9e§itli durumlarda, bunun benzeriyle kar§Ila§Irsa, 
harekete haz1r olmasm1, bu ilk miisltiman toplulugun kendi kuvvetle
rine dayanarak yaptigm1 yapmasm1 ister. 

Kur'an ayetleri ancak bu gibi hallerle ilk defa kar§Ila§an kimseler
ce hakk1yla anla§Illr. i§te burada ayetlerin §timullti yol gostericiligi or
taya 91kar, boylece kalblerde onun kemale eri§tirici muhtevalarma yol 
bulmu§ olur. 

i§te buradan itibaren bu ayetler, kelimelerden ve satlrlardan 9lklp 
kuvvetler ve gti9ler haline donti§iir. Anlatllan hadiseler biittin a91kllg1 
ile ortaya 91kar, mahlukata hayat 9er9evesi ic;inde yeni bir ruh verir. 
Harekete, direnmeye, ileriye hamle yapmaya sevk eder. Boylece gerek 
dl§ alemde ve gerekse goniillerde hakiki bir hareketi doguriDU§ olur. 

Kur'an sadece okunan ve ktiltiir elde edilen bir kitap degildir .. . 
Bunlar da olmakla beraber o, hareket halinde olan hayata I§lk tutan 
hadiseler ve durumlar kar§ISmda yeni yeni ilh9.mlar kaynag1d1r. Kalb

. leri kendisine yonelmi§ ve kabule hazrr buldukc;a ruhlan da, bu akll
lan durduran Slrlarla dolu ayetleri anlamak i9in gizli kuvvetlerini sefer
ber etmi§ bulunca, bu ayetler onlar ic;in her an hareket dtisturu olurlar. 

insan, Kur'an ayetlerini yiizlerce defa okur da, sonra oyle bir yer
de durur veya bir hadise ile kar§Ila§Ir ki, Kur'an ayeti sanki yeni nazil 
olmu§ daha once farkma varmad1g1 §eyleri ona ilham etmektedir. ~a
§mp kald1g1 meselesine c;oziim getirmekte, dtigtimlenmi§ problemine 
c;are bulmakta, mec;hule giden yoluna I§Ik tutmakta, arzu ettigi hede
fin planlanru c;izmekte, bir i§e yonelen kalbe de kesin, kat'i ve tam bir 
emniyet bah§ederek imdadma yeti§mektedir. · 

Bu hususlarm hie; biri yeni ve eski, Kur'an'dan ba§ka bir kitapta 
bulunmaz. Ahzab'tan bahseden ilk Kur'an ayetleri, Allah'm mii'minlere 
olan nimetlerinden ve yardlm1 ve tedbiri olmaml§ olsayd1 onlan yok ede
cek olan dii§mam geriye 9evirmesinden bahsetmektedir. ilk ayette bu 
hadisenin mahiyeti ba§lang1c1 ve sonu; tafsilattan ve durumlarm be-
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yanma gec;:ilmeden k1saca nakledilir. Allah'm otllara olan nimetleri 
ac;:Iklanmakta ve onlardan da o nimetleri hatlrlamalan istenmektedir ... 
Yine bu ayetlerde Allah mii'minlere, vahyine uymay1, sadece O'na da
yanmaJ1, kafirlere ve miinaf1klara uymamaYI emretmekte, yolunda ve 
daveti ugrunda miicadele edenleri kafirlerin ve miinaflklarm §errinden 
himaye edecegini de beyan buyurmaktadlr. (Seyyid Kutub, Fi Zilal'il
Kur'an, XI, 572-574). 

----------~Oo----------

~ ~ ~ ... ,.)_; ,~u;_j ~'!~k-;E~,·k~--~,-::. '> k;"':- \:' ~''}~ ~) .. , ... .. . Y-~~ .... ~, ~--IJJ:l ~J ' ......... 

/. f". ~,,~} :y:;.·: ·51' ... :- •• k>v~, ~·-""~· ::,...-- ""W> !;'(>~ (u (;.--.,•\ 
~\).>!} •· Lr;J J,f_~)'•:> \ . ~ \t~Ub) \JI,;.._. , , ""' "" , ; ,., . ., .. ' ., ~ . 

® ~~'~\~W~,\1~~~~~\ 
9 - Ey iman edenler, Allah'In uzerinizdeki nimetini 

hatirlay1n. Hani size ordular gelmi!?ti de Biz, onlann uze
rine ruzgar ve sizin gormediginiz ordular gondermi!?tik. 
Allah yaptlklannizi gorendir. 

10 - Hani onlar size, hem ustunuzden hem de altiniz
dan gelmi!?lerdi. V e hani gozler kaymi!? yurekler ag1zlara 
gelmi!?ti, ve siz Allah haklnnda <;e!?itli zanlarda bulunuyor
dunuz. 

Allah'm Hikmetini Hatnlaym 

Allah Teala mii'min kullarma liitfunu, ihsamm ve nimetini haber 
vererek dii§manlanm kendilerinden uzakla§tlrdigmi, miisliimanlara sal
dirdlklan sene onlan maglup ve peri§an ettigini, keza me§hur ve sahih 
olan rivayete gore hicretin be§inci senesinin §evval aJ1nda Hendek hadi
sesi esnasmda onlan kahrettigini haber veriyor. Musa ibn Ukbe ve ba§
kalan da bu olaym hicretin dordiincii senesinde vuku' buldugunu soy
lerler. 

Ahzab adl verilen toplulugun saldm§ sebebine gelince: Benu Na
dir kabilesine mensub yahudilerin sec;:kinlerinden bir grup -ki Ra
sulullah (s.a.) bunlan Medine'den Hayber'e surmii§tii- aralannda Se
lam ibn Ebu Hakik, Selam ibn Mi§kem ve Kinane ibn Rebi' olmak iize
re Mekke'ye gitmi§ler ve Kurey§'in sec;:kinleri ile toplantllar yapml§lar-
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ch. Kurey§'lileri Hz. Peygamber ile sava§a te§vik edip kendilerinin de 
yard1m ve destek saglayacaklanm va'detmi§lerdi. Bunun uzerine Mek
ke'liler onlara musbet cevab vermi§lerdi. Sonra o topluluk Gatfan ka
bilesine gitmi§ ve onlan da sava§a <;agirmi§tl. Onlar da aym §ekilde 
musbet cevab vermi§lerdi. Kurey§'liler beraberinde koleleri ve taraft~r
lan olmak uzere komutanlan Ebu Sufyan Sahd ibn Harb'in ba§kanll
gmda <;Iktllar. Gatfan kabilesinin ba§mda da Uyeyne ibn Hazm 
ibn Bedr bulunuyordu. Topluluk yakla§Ik on bin ki§i idi. Rasulullah 
(s.a.) bunlarm Medine'ye gelmek uzere olduklanm duyunca musluman
lara Medine'nin dogu tarafmda bir hendek kazmalanm emretti. Buna 
da Selman el-Farisi i§aret etmi§ti. Musliimanlar hendek kazmak i<;in 
r;all§tllar, <;abalad1lar. Hz. Peygamber onlarla beraber toprak kazch ve 
toprak ta§Idl. Hz. Peygamberin bu hendegi kazi§mda <;ok a<;Ik delalet
ler ve besbelli ayetler vuku' bulmu§t~. Mii§rikler gelip Medine'nin do
gusunda Uhud yakmlarma konaklad1lar. i<;lerinden bir grup da Medine 
arazisinin list k1s1mlarma kondu. Allah Teala'mn buyurdugu gibi «Hani 
onlar size hem ustunuzden hem de altlmzdan gelmi§lerdi.» Hz. Pey
gamber ve beraberindeki musliimanlar ii<; bin ki§i civarmdayd1lar. Ye
di yiiz oldugu da soylenir. Arkalanm Sedye tepesine dayadllar yfrzlerini 
de dii§mana dogru dondiirdiiler. Hendek, i<;inde su bulunmayan bir <;U
kurdu. Miislumanlarla dii§manlarmm arasmda engel te§kil ediyordu. 
Dii§manlarm yaya ve binitli olarak muslumanlara ula§mas1m 'engelli
yordu. Kadmlar ve koleler de Medine'nin damlarmda idiler. Kurayza 
ogullan -ki bunlar yahudilerden bir t9,ifedir- Medinenin dogusunda 
bir kalede idiler. Peygamberle aralarmda bir zimmet ahdi yap1lmi§tl. 
Yakla§Ik sekiz yiiz sava§<;Iydilar. Nadir kabilesinden Huyey ibn Ahtab 
gidip onlan aldatt1. Onlar da ahidlerini bozarak gelen topluluga kat1hp 
Rasulullah (s.a.)a kar§I sava§ a<;tllar. Durum §iddetlendi sikl§Ik bir hal 
ortaya <;Iktl~ T1pk1 Allah Teala'nm buyurdugu gibi <<i§te orada mu'min
ler imtihan edilmi§ ve §iddetli bir sarsmtlyla sarsilmi§lardL» Yakla§Ik 
bir .ay si.i.resince Hz. Peygamber ve ashab1 muhasara altmda kalrm§lar
dl. Ne var ki dii§manlan onlara ula§amiyordu. Aralarmda sava§ cere
yan etmedi. Yalmzca Cahiliyye devrinden biniciligi ve suvariligi ile me§
hur alan Amir kabilesinden Amr ibn Abd-1 Vudd beraberinde atlllar ol
mak iizere hendegi a§tllar ve miisluman cephenin bir tarafm1 yard1lar. 
Rasulullah (s.a.) miisluman suvarileri onlarm iizerine gonderdiyse de 
kimse ona kar§I <;1kma cesaretini gosteremedi. Hz. Ali'ye emretti o kar§l 
<;1kt1. Bir sure bogu§tular sonra Hz. Ali (r.a.) onu oldiirdu ve bu, zafer 
alameti oldu. Sonra Allah Azze ve Celie o toplulugun uzerine <;ok kuv
vetli ve §iddetli esen bir riizgar gonderdi. Oyle ki hi<; bir <;ad1rlan kal
madlgi gibi yakacak ate§leri de yok oldu. Orada durmak imkanlan kal
madl. Bunun uzerine kaybetmi§ ve yenilmi§ olarak donmekten ba§ka 
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bir §ey yapamadilar tlpk1 Allah Tea.la'nm buyurdugu gibi: «iman eden
ler, Allah'm iizerinize olan nimetini hatlrlaym. Hani size ordular gel
mi§ti de, Biz onlarm iizerine riizgan ve bilmediginiz ordulan gonder
mi§tik.» Miicahid der ki: Bu riizgar saba riizganyd1. Bunu te'yid edeB 
bir ba§ka hadiste §6yle buyrulur : Ben, saM. riizganyla desteklendim. 
Ad kavmi ise Debu.r riizganyla helak edildi. 

ibn Cerir der ki: Bana Muhammed ibn Musenna .... ikrime'nin §OY
le dedigini nakletti: H~ndek gecesi giiney riizgan kuzey riizgarma dedi 
ki : Kalk, Hz. Peygambere yard1m edelim. Kuzey riizgi'!n ; s1cak gecele
yin esmez, dedi. ikrime der ki : Onlara gonderilen riizgar Saba riizgan 
idi. Bu hadisi ibn Ebu Hatim de ... ikrime kanallyla ibn · Abbas'tan . 
nakleder. 

Yine ibn Cerir Taberi der ki : Bize Yunus .. . Abdullah ibn Orner' den 
nakletti ki; o, §6yle demi§ : DaYlm Osman ibn Maz'un Hendek gecesi 
~ok §iddetli bir soguk ve riizgarda beni Medine'ye gonderdi ve; bize ya
tak ve yemek getir, dedi. Abdullah ibn Orner der ki : Ben vanp Ra
sulullah (s.a .)dan izin istedim. 0 da bana izin verdi ve buyurdu ki: As
hablmdan kime rastlarsan onlara soyle geri donsiinler. Abdullah ibn 
Orner der ki: Dondiigiimde riizgar her §eyi savuruyordu, kime rastla
dimsa herkese peygamberin geri donii~ emrini bildirdim. Abdullah ibn 
Orner diyor ki : i~lerinden hi~ birisi boynunu geri dondiiremiyordu. Be
nimse iizerimde bir z1rh vard1. Z1rh siirekli beni rahats1z ediyordu ve 
z1rhm iizerinde demir vard1. Riizgar vurunca demirin bir k1sm1 a vu~la
nma degdi ve z1rh1 yere dii§iirdii. 

«Ve bilmediginiz ordulan gondermi§tik.n Bunlar meleklerdi. Melek
ler onlan sarsml§ ve kalblerine korku, iirperti salm1§lard1. Her kabile 
reisi; ey falanca ogullan gelin, diyordu. Onlar yamna· toplandiklarm
da; kurtulun ha, kurtulun, diyordu. Qiinkii Allah TeaJa onlarm kalb
lerine korku salm1§tL 

Muhammed ibn ishak der ki: Yezid ibn Ziyad Muhammed ibn 
Ka'b el-Kurazi'nin §6yle dedigini nakletti : Kufe halkmdan bir delikanh 
Huzeyfe ibn Yemman'a dedi ki: Ey Abdullah'm babas1, siz Hz. Pey
gamtieri goriip onunla sohbet ettiniz mi? 0; evet ey yegenim, dedi. De
Likanll; nasll yap1yordunuz? dedi. Huzeyfe dedi ki: Allah'a andolsun ki 
biz ~ok yoruluyorduk. Delikanll dedi ki : Allah'a andolsun ki biz ona 
ula§ffil§ olsaydik, onu yerde yiiriimeye b1rakmaz omuzumuza allr, ta§lr
dlk. Huzeyfe dedi ki : Ey yegenim, Allah'a andolsun ki sen, bizim Hz. 
Peygamberle beraber Hendek'teki durumumuzu gorseydin, hani Ra
sUlullah (s.a.) geceleyin kalkml§ namaz k1hyordu. Sonra doniip buyur
du ki : i~inizden hangi er ki§i kalklp dii§man olan toplulugun ne yaptl
gml gozetleyip gelebilir? Rasulullah (s.a.) , o donerse diye §art ko§u
yordu; Muhakkak Allah Teala onu cennetine girdirir. Huzeyfe dedi ki: 
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Hi<; bir kimse kalkmad1. Sonra Hz. Peygamber gecenin yansmda namaz 
klld1 ve bize donerek soylediginin ayms1m tekrarladL Ama i<;imizden 
hie; ki~e kalkmad1. Sonra Hz. Peygamber gece yans1 kalkarak namaz 
kildl ve bize donup i<;inizden hangi er ki§i kalklp bize kavmin ne yaptl~ 
g1m gozetlemek uzere gider ve donerse -Rasululah (s.a.) donmeyi §art 
ko§uyordu- Allah'tan onun cennete benim yolda§Im olmas1m isterim, 
buyurdu. ~iddetli korkudan, soguktan ve a<;llktan hi<; bir kimse kalk~ 
mad1. Kimse kalkmaymca Rasulullah (s.a.) beni <;ag1rd1. 0 beni <;agi
rmca benim kalkmamam imkfmsizdi art1k. Buyurdu ki: Ey Huzeyfe, 
git toplulugun arasma gir ve ne yaptlklarma bak. Bize gelinceye kadar 
da hi<; bir §ey soyleme. Huzeyfe dedi ki: Gittim, dii~mamn arasma gir
dim ruzgar ve Allah'm askerleri onlara yapacag1m yap1yordu. Ne ka
zanlan yerinde duruyor, ne ate§leri yamyor, ne de evleri duruyordu. 
Ebu Sufyan kalk1p dedi ki: Ey Kurey§ toplulugu, herkes yamnda otu
ran arkada§mm kim olduguna baksm. Huzeyfe dedi ki: Yammda otu
ran adamm elini tuttum ve ona sen kimsin? dedim. 0; ben falan oglu 
falamm, dedi. Sonra Ebu Sufyan dedi ki: Ey Kurey§ toplulugu muhak
kak ki siz, oturulacak bir yerde degilsiniz. Develer ve atlar helak oldu. 
Kurayza ogullan bizi geride b1raktl ve onlardan bize ula§an haber ise 
hi<; hO§Unuza gitmeyecek §eyler. ~U r'iizgardan gord'iiklerimiz ise i§te ba
§lffilZda. Allah'a hamdolsun ki, ne kazamm1z duruyor ne de ate§imiz 
yamyor, ne de <;admm dikiliyor. Oyleyse donun, ben donup gidecegim. 
Sonra devesine dogru yonelip bagh olan devesinin iizerine oturdu ve 
onu dizginlemeye ba§ladl. U<; kere devesine vurdu. Deve kalkmcaya ka~ 
dar yulanm b1rakmad1. Rasulullah (s.a.); bana donunceye kadar hi<; 
bir §ey yapma, diye benden ahid almami§ olsayd1, o anda onu bir okla 
old'iirurdum. Huzeyfe dedi ki: Dondum Rasulullah (s.a.)a geldim. Hz. 
Peygamber hammlarmm yolculuk esnasmda giydikleri yun elbisenin ·• 
uzerinde namaz klhyordu. Benim geldigimi gorunce ayaklanmn ara
sma indirdi ve yun ortunun bir k1sm1m uzerime att1. Sonra rukua var-
dl ve secde etti. Ben onunde duruyordum.' Selam verince gordugum §ey
leri ona haber verdim. Gatafan kabilesi de Kurey§'in ne yapt1g1m du
yunca onlar da hayvanlarma binip yurdlarma dond'iiler. 

Muslim, Sahih'inde Amir kanahyla ibrahim et-Teymi'den nakleder 
ki; onun babas1 §oyle demi§: Biz Huzeyfe ibn Yemman (r.a.)m yamn
daydik. Adamm biri ona dedi ki: Ne olurdu Rasulullah'a ula§sayd1m da, 
onunla beraber sava§Ip imtihana tabi olsayd1m. Huzeyfe dedi ki: Sen 
boyle yapar m1ydm? Bizi Rasulullah (s.a.) ile <;ok §iddetli soguk ve ruz
garh bir gecede, Ahzab gecesinde gorm'ii§ olsaydm. Rasulullah (s.a.) de
mi§ti ki: i<;inizden bir adam kar§I topluluktan bir haber getirse kiya
met gunu benimle beraber olur. i<;imizden hi<; birisi ona cevab vermedi. 
Sonra ikinci sonra uc;uncu kez soyledi. En sonunda dedi ki: Ey Huzey-
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fe, kalk ve dii§man olan kavimden bize bir haber getir. Raslllullah (s.a.) 
· beni ad1mla c;agmnca, benim kalk1p gitmekten ba§ka yapabilecegim bir 
§ey yoktu. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Bana .kar§l toplulugun haberini 
getir, ancak onlan iirkiitme. Huzeyfe ibn Yemmfm der ki: Gittim, san
ki s1cak bir hamamda yiiriiyormu§ gibiydim. Nihayet yanlarma .vardlm. 
Baktlm ki Ebu Siifyan yamm ate§e vermi§ lSltlyor. Okumun yaYlna bir 
ok koydum ve onu Ebu Siifyan'a atmak istedim. Sonra Hz. Peygambe
rin; onlan aleyhimizde iirkiitme, soziinii hatlrlad1m. Halbuki ona ok 
atml§ olsayd1m isabet ettirirdim. Huzeyfe diyor ki: Yine hamamda yii
riiyormu§ gibi. Hz. Peygamberin yamna dondiim ve vanp Raslllullah'a 
haber verdim. i§imi bitirip peygambere haberi verince, beni bir titreme 
tuttu. Rasulullah haberi almca iizerinde namaz k1ld1g1 bir abasm1 lut-
federek bana giydirdi. Ben· sabaha kadar uyudum. Sabah olunca Ra
sulullah (s.a.) dedi ki: Ey uykucu kalk. 

Yunus ibn Bukeyr pu hadisi Hi§am ibn Sa'd kanahyla Zeyd ibn 
Eslem'den rivayet eder ve der ki: Adamm biri Huzeyfe (r.a.)ye dedi ki: 
Ben sizin Rasulullah (s.a.) ile sohbet etmenizi Allah'a §ikayet ediyorum. 
Neden siz ona ula§tlmz da biz ula§madlk, neden siz onu gordiiniiz de 
biz gormedik: Huzeyfe dedi ki: Biz de Allah'a sizin Hz. Peygamberi gor
meden ona inanmamzdan dolay1 §ikayette bulunuyoruz. Allah'a andol
s\m ki ey karde§imin oglu; sen ona ula§saydln nas1l olacag1m bilmezdin. 
Sen bizi Hendek gecesi soguk ve yagmurlu bir gecede Rasulullah ile be
raber iken gormii§ olsaydm ... Sonra h{tdiseyi yukarda gec;en bic;imde 
uzun uzad1ya nakleder. Bilal ibn Yahya el-Absi de Huzeyfe kanahyla 
aym rivayeti nakleder. 

Hakim ve Beyhaki Delail en-Niibiivve'de ikrime ibn Ammar kana
hyla Huzeyfe'nin karde§i oglu Abdiilazi:a'den nakleder ki, Huzeyfe on
lara Rasulullah ile beraber bulunduklan durumla:p anlatlyormu§. Mec
lisinde bulunanlar demi§ler ki: Allah'a andolsun ki biz, peygamberi gor
mii§ olsayd1k §6yle ve §6yle yapard1k. Huzeyfe demi§ ki: Bunu temenni 
etmeyin. Biz Ahzab gecesi saf tutmu§ oturuyorduk. Ebu Siifyan ve be
raberindekiler de bizim iistiimiizdeydiler. Yahudi kabilesi Kurayza ogul
lan bizim altlm1zdayd1lar ama onlarm saldmsmdan c;ekiniyorduk. Bi
zi ne ondan §iddetli bir karanhk sarml§tl, ne de ondan §iddetli bir riiz
gar. Gelen riizgarm sesleri f1rtmalar gibiydi. Oyle bir karanhk ki hie; bi
rimiz parmagm1 goremiyordu. Miinat1klar Hz. Peygamberden izin isti
yorlar ve; ailelerimizin korunmas1 gerekir, diyorlard1. Halbuki aileleri 
korunacak degildi. Onlardan kim peygamberden izin isterse, hepsine 
izin verilmi§ti. izin verilmi§ olanlar c;ekilip gidiyorlard1. Biz iic; yiiz §U 

kadar ki§iydik. Biz ki§i ki§i Hz. Peygamberi kaq1lad1k .ve onunla yiiz 
yiize geldik. Dii§mandan ve soguktan beni koruyacak, kanmm yiinden 
bir elbisesinden ba§ka bir §ey kalmaml§tl. 0 da ancak diz kapag1ma ka-
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dar geliyordu. Huzeyfe dedi ki: Ben dizim iistii ~oktiigiim s1ra.da _ H£ 
Peygamber bana gelip; kimdir o? dedi. Ben: Huzeyfe, dedim. 0; Huzeyfe 
mi dedi. Ben, yere yapi§tlm ve evet ey Allah'm RasUlii; dedim. Kalk
maktan hi~ ho§lannnyordum. Rasulullah: Kalk dedi, kalktlm. Buyur
du ki: Kar§l toplulukta bir haber olabilir. Bana onlardan bir haber ge
tir. Huzeyfe dedi ki: Ben insanlar arasmda ~ok iirken ve ~ok ii§iiyen bi
risiydim. Q1ktlm. RasUlullah (s.a .) buyurdu ki: _Allah'Im, onun 
oniinii ve arkasm1, sagm1 ve solunu, iistiinii ve altlm muhafaza 
et. Huzeyfe dedi ki: Andolsun ki, Allah i~imde ne gibi korku ve Sl
kmti varsa hepsini ahp gotiirdii. Hi~ bir §ey duymaz oldum. Huzeyfe, 
dedi ki: Arkann doniince Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurdu: Ey Huzeyfe 
bana gelinceye kadar o topluluga bir §ey yapma. Huzeyfe dedi ki: Qlk
tlm toplulugun karargahma yakla§tlg1mda ate§lerinin korunu ve alevi
ni gordiim. Ve bir de baktlm ki, §i§manca semiz bir adam elini ate§e 
tutuyor ve yiiziinii ogarak; go~, go~. diyor. Ondan once Ebu Siifyan'1 ta
mmami§tlm. Terke§imden bir ok ~1kard1m beyaz tiiyliiydii. Ya]'lnnn 
ortasma koydum kl ate§in aydmhgmda gordiigiim o oku adama firla
ta]'lm. 0 esnada Hz. Peygamberin; bana gelinceye kadar hi~ bir §ey 
yapma, buyrugunu hatlrlad1m ve bunun iizerine kendimi tuttum, oku
mu terke§ime tekrar koydum. Sonra kendi kendimi takviye ederek ka
rargah'm i~erisine girdim. Bir de baktlm ki insanlar arasmda Amir 
ogullanndan bir ki§i §Oyle diyor: Ey Amir ogullan, go~ go~. Sizin i~in 
durak yok. Bir de baktlm ki, karargahlarmda riizgar esiyor ve karar
gahlanm bir ad1m oteye ge~emiyorlar. Allah'a andolsun ki ben, yiik
lerindeki ta§ seslerini duyar gibiydim. Riizgar onlan pen~esiyle vuru
yordu. Sonra doniip Hz. Peygamberin yamna geldim. Yolun yansma 
veya benzer bir miktarma gel~ikten sonra bir de bakt1m ki yirmi atll 
veya o niiktarda bir ath grubu sank biiriinmii§ler ve dediler ki: Arka
da§Ina ·haber ver, Allah Teala o topluluga kar§I kendisi yetti. RasUlul
lah'm yanma vardlg1mda o<~ bir ortiiye biiriinmii§ namaz klllyordu. 
Allah'a andolsun ki daha doner donmez agnm ba§ladl ve ben titriyor
dum. Rasulullah (s.a.) namaz k1larken eliyle bana ima etti kendisine 
yana§tlm. Ortiisiinii benim iizerime yayd1. Hz. Peygamber zor bir du
rumla kar§Ila§mca namaz k1lard1. Ben toplulugun haberini kendisine 
ilettim ve dondiigiim zaman yiiklerini yiiklemekte oldugu haberini 
verdim. Bunun iizerine Allah Teala: «Ey imfm edenler, Allah'm iizeri
nize olan nimetini hatlrla]'ln. Hani size ordular gelmi§ti de, Biz on
larm iizerine riizgar1 ve bilmediginiz ordulan gondermi§tik. Ve Allah, 
yaptlklanmzl gorendir.)) ayetini inzal buyurdu. 

Ebu Davud Siinen'inde bu hadisten §U klsm1 aktanr: Rasulullah 
(s.a.) zor -bir durumla kar§Ila§mca namaz k1lard1. Ebu Davud'un bu 
rivayeti, ikrinie ibn Ammar kanallyla Hiizeyfe'den menkUldiir. 

'fefstr, C : XII; F . 407 
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((Hani onlar size, hem iistiiniizden hem de altmizdan gelmi§lerdi.l) 
Yani o topluluk. Huzeyfe'den yukarda nakledilen rivfl.yette belirtildigi~ 
ne gore, a§agida olanlar Kurayza ogullan yukarda olanlar da Kurey:f~ 
li topluluklardL 

<CVe hani gozler donmii§, yiirekler ag1zlara gelmi§ti.ll Korku ve 
deh§etin §iddetinden. ccVe siz, Allah i~in ~e§itli zanlarda bulunuyordu~ 
nuz.)) ibn Cerir der ki: Rasulullah'la beraber bulunanlardan bir klsrm 
olaym mii'minlerin aleyhine donecegini ve Allah'm bunu yapacagm1 
zannetmi§lerdi. Muhammed ibn ishak Allah TeaHl'nm <<Hani onlar si~ 
ze hem iistiiniizden hem de altlmzdan gelmi§lerdi. Ve hani gozler don~ 
mii§, yiirekler ag1zlara gelmi§ti ve siz Allah i~in ~e§itli zanlarda bulu~ 
nuyordunuZ.ll kavli hakkmda §Oyle der: Mu'minler ~e§itli zanlarda 
bulundular. Aralarmda nifak yaY1ld1. Hatta Muattet ibn Ku§eyr -ki 
Amr ibn Avf ogullarmm karde§i idi- §Oyle demi§ti: Muhammed, bize 
Kisra ve Kayser'in biitiin hazinelerini yiyecegimizi va'dediyordu. Hal~ 
buki hi~ birimiz biiyiik abdestini yapmaya gitmek giiciine sahip degi~ 
Liz §imdi. 

Hasan, ccVe siz Allah i~in ~e§itli zanlarda bulunuyordunuz.)) kavli 
hakkmda §Oyle demi§~ir: Muhtelif zanlarda bulunuyorlardl. Miinaf1k~ 

lar, Hz. Muhammed'in ve ashabmm kokten yok olacagm1 samyorlard1. 
Mii'minler ise Allah'm va'dinin ve Rasulullah'm soziiniin hak oldugunu 
kesinkes biliyor, Allah'm islam'1 mii§rikler istemeseler de biitiin dinle~ 
re iistiin k1lacagma kanaat getiriyorlard1. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ahmed ibn As1m el~Ansari ... Ebu Said'~ 
den nakletti ki; o, §oyle demi§: Hendek giinii biz; ey Allah'm Rasulii, 
yiirekler ag1zlara geldi bizim soyleyecegimiz bir §ey yok mu? dedik. 
Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Evet §oyle deyin: Allah'1m, mahrem yer~ 
lerimizi ort, korkulanrmz1 emniyete ~evir. Ebu Said dedi ki: Allah 
dii§manlannm yiiziine riizgan ~arptl ve onlan hezimete mahkum etti. 
A~ rivayeti Ahmed ibn Hanbel, Ebu Amir'den nakleder. 
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11 - t~te orada mii'minler imtihan edilmi~ ye ~iddetli 
bir sarsmtlyla sarsilml~lardL 

12 - Ve -hani miinaf1ldar ve kalblerinde bir hastahk 
bulunanlar: Allah ve Rasftlii bize sadece bo~ vaadlerde bu
lundular, diyorlar<h. 

13 - Hani onlardan bir grup dem~ti ki: Ey Medine 
halk1, sizin ivin tutunaca:k bir yer yok. Artlk geri 
doniin. i~Ierinden bir grup da peygamberden izin isteye· 
rek diyorlardl ·ki: Evlerimiz .du~mana a<;aktlr. Halbuki ev
leri ac;lk degildi. Onlar sadece 'kac;mak istiyorlardl. 

i§te Orada Denendi Mii'minler 

Allah Teala topluluklarm Medine'nin ~evresine konaklaYJ.p, mi.islu
manlan muhasara altma ald1klan o ~ok sikmtill ve zor am haber veri
yor. Aralarmda Hz. Peygamber bulundugu halde onlar imtihan edil
mi§ler, denenmi§ler ve §iddetli bir sarsmtlyla sars1lrm§lard1. i§te o za
man nifak ortaya ~1km1§ kalblerinde hastallk olanlar i~lerindekini dil
lerine vurmu§lardl. ((Ve hani munat1klar ve kalblerinde hastallk bu
lunanlar; Allah ve RasulU bize sadece kuru vaadlerde bulundular, di
yorlardl.» MU.nat1km nifak1 belirmi§, kalblerinde §Uphe veya kin bulu
nanlarm durumu ortaya ~1km1§ imarun zaYJ.fllgi ve i~inde bulunduklan 
sikmtlll halin §iddeti nedeniyle kalblerindeki vesveseyi dillerine vur
mu§lardl. Bir ba§ka topluluk da §byle demi§lerdi: «Hani onlardan bir 
grup da demi§ti ki: Ey Medine halk1, bugun sizin i~in tutunacak bir yer 
yok. Artlk geri donun.)) Ayet-i kerime'de ge~en Yesrib, Medine'dir. Ni
tekim sahih bir rivayette Rasulullah (s.a.) buyurur ki: Ru'yamda sizin 
hicret edeceginiz yurt bana gosterildi. iki s1cak arasmda bir yerdi. He
cer (Bahreyn'in merkezi) olmas1 konusundaki vehmim gitti. Bir de 
baktrm ki oras1 Yesrib. Bir ba§ka ifadede ise; bir de bakt1m ki oras~ 
Medine idi, buyurdu. 

imam Ahmed'in ibrahim ibn Mehdi kanallyla Berra'dan rivayet 
ettigi hadise gelince: Rasulullah (s.a.) buyurur ki: Kim Medine'ye Yes
rib derse Allah'tan magfiret dilesin. <;U.nku oras1 guzeldir. Bu rivayette 
imam Ahmed, munferid kalmi§tlr ve isnadlnda zaYJ.fllk vardlr. Allah 
en iyisini bilendir. 

Denilir ki: Medine'ye Yesrib ad1run verilmesinin as1l sebebi Ama
lik kavminden orada konaklarm§ olan Yesrib ibn Abil ibn Mehlabil ibn 
Us ibn Amlak ibn Lavez ibn irem ibn Sam ibn Nuh'un adma nisbet-
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ledir. Sillleyli boyle der ve ilave eder: Baz1lanmn rivayet ettigine go
re Medine'nin on bir ad1 vard1r, bunlar: Medine, Ka'be, Taybe, Miskine, . 
Cabire, Mahabbe, Mahbube, Kas1ma, Mecbure, Azra ve Merhume'dir. 
Ka'b el-Ahbar'dan rivayet edildigine gore; o, §Oyle demi§tir: Biz Tev
rat'ta Allah Teala'mn Medine'ye ey-Taybe, ey-Taabe, ey-Miskine hazi
neler seni kaynatmaz senin ta§lanm diger kasabalarm ta§lar~mn uzeri
ne kaldlnnm, .buyurdugunu gorduk. 

((Bugun sizin i~in tutunacak bir yer yok.» yani burada Hz. Peygam
berin yamnda tutunulacak bir yer yok. Oyleyse ((Artlk geri doniin.» ev
lerinize ve yurtlanmza gidin. ((i~lerinden bir grup da peygamberden 
izin isteyerek diyorlard1 ki.» Avfi ibn Abbas'tan naklen der ki : Onlar 
Harise oguland1r. Onlar demi§lerdi ki: Evlerimizin h1rs1zlar tarafmdan 
soyulmasmdan endi§e ediyoruz. Bir ba§kas1 da boyle demi§tir. ibn ishak 
ise bOyle diyen ki§inin Ev ibn Kayzi oldugunu zikreder. Yani onlar ev
lerine donmek i~in bir ma'zeret uyduruyorlar ve evlerini dii§mandan 
koruyacak kimsenin bulunmad1gm1, dti§mamn evlerine saldlrmasmdan 
korktuklanm soyltiyorlardL Allah Te9Ja ise buyuruyor ki: ((Halbuki ev
leri ac;lk degildi.» Onlarm iddia ettikleri gibi degildi. ((Onlar sadece kac;
mak istiyorlardL» Sava§tan kac;1p kurtulmak istiyorlardL 

14 ~ ~ayet onlara onun c;evrelerinden vanlrn1~ ol
saydi da fitne ~akarmalan istenseydi, hemen buna giri~ir
ler ve derhal yapmaktan geri durmazlard!. 

15 - Andolsun ki onlar daha onceden, s1rt c;evirip kac;
mayaoaklanna dair Allah' a soz vermi~lerdi. Ve Allah' a 
verilen ahid, sorumluluktu. 

16 - De ki: . Eger 6h1mden veya olduriilmekten kac;-
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tiysan1z, firar ~ize fayda vermeyecektir. Ve o zaman c,;ok 
az eglendirileceksiniz. 

17 - De ki: Allah sizin ic;in bir kotuluk dilerse veya bir 
rapmet dilerse sizi O'na kan?I koruyabilecek kimdir? On
lar Allah'tan bal?ka bir dost ve yard1mc1 da bulamazlar. 

Allah Teah1 «Evlerimiz dti.§mana ag1kt1r, diyorlardl. Halbuki evleri 
a~1k degildi. Onlar sadece ka~mak istiyciTlardl.ll diye bahsettigi o grubun 
durumunu haber vererek buyuruyor ki; eger onlara dti.§manlar Medine
nin her tarafmdan, her ko§esinden sald1rm1§ olsayd1lar, sonra fitne gikar
malarmda imtihan edilmeleri istenmi§ olsayd1 -ki bu kufre girmedir
gabucak kufre girerlerdi. imanlanm muhafaza etmezlerdi. En kuguk bir 
korku ve sarsmtlda _direnip durmazlardl. Katade, Abdurrahman ibn 
Zeyd ve ibn Cerir bu ayeti boyle tefsir etmi§lerdir. Bu ifade onlar igin 
son derece zem ni teligindedir. 

Sonra Allah Teala, bu korkudan once onlardan geri donmeleri ve 
sava§tan kagmamalan konusunda alrm§ oldugu ahdi hatlrlatlyor. «Al

. lah'a verilen ahid sorumluluktur.» buyuruyor. Yani Allah, elbette veri
len ahidden dolay1 onlan sorguya gekecektir. 

Muteakiben de kendilerine bildiriyor ki: Bu firarlan ecellerini te'
hir etmez omurlerini uzatmaz aksine gabucak helak olmalarma bir sebeb 
te§kil edebilir. Bunun igin Hak Teala «Ve o zaman gok az eglendirile
ceksiniz» buyuruyor. Yan,i kag1p firar ettikten sonra gok az b1rakllacak~ 
s1mz. «De ki; dunyanm gegimi azd1r. Ahiret ise muttakiler igin elbet 
daha· hay1rhd1r.)> (Nisa, 77) 

Sonra Hak Teala buyuruyor ki: «De ki: Kimdir o ki . Allah bizim 
i~in bir kotti.luk dilerse veya bir rahmet dilerse sizi O'na kar§l koruyabi
lir?» Sizi Allah'a kar§I koruyacak kimdir? «Onlar Allah'tan ba§ka bir 
dost ve yard1mc1 bulamazlar)) N e kendileri igin, ne de ba§kalan i~in 
Allah'tan ba§ka bir yard1mci, medetlerine yeti§ecek bir kurtanc1 yok
tur. 
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18 - Dogrusu Allah, iQinizden sizi ahkoy·anlari ve kar
de~lerine; bize gelin, diyenleri bilir. Bunlar harbe pek az 
i~tirak ediyorlard.I. 

19 - Size kar~1 cimridirler. Korku geldigi zaman, go
riirsiin ki onlar ustiine Oliim bayg1nhg1 <;okmii~ gibi goz
leri donerek sana bakarlar. Korku gidince de iyiliginizi 
Qekemeyerek, sivri dilleriyle sizi incitirler. i~te onlar inan
mami~lardlr. Bunun ivin de Allah yaptlklanru bo~a c;akar
mi~tlr. Bu, Allah iQin pek -kolayd1r. 

Allah Teala harbe kat1lanlardan ba§kalanm allkoyanlan ve karde§
lerine yani arkada§larma, akrabalanna ve dostlarma «Bize gelin, di
yenlerin ~ok iyi bildigini haber veriyor. Yani bizim oturdugumuz yer
deki golgeliklere ve meyvelikli bahc;elere gelin, diyenleri. Bununla bera
ber onlar harbe pek az i§tirak ediyorlard1. «Size kar§l cimridirler.n Size 

· kar§l §efkat ve dostlukta son derece kibirlidirler. Stiddi ise der ki: On
lar size kar§I ganimetlerle cimridirler. 

«Korku geldigi zaman, gortirstin ki onlar oltim bayg1nl1gi ile goz
leri donerek sana bakarlar.n Oltimtin korku ve deh§etinden gozleri don
mil§ §U korkaklar da sava§ta aym §ekilde korku ve deh§ete dti§mti§ler
dir. «Korku gidince de iyiliginizi c;ekemeyerek sivri dilleri ile sizi inci-

-· tirler.n Emniyet mevcud olunca fasih, ytice ve belig ifadelerle konu
§Urlar. Kendileri ic;in tisttin mevkiler, kahramanl1klar, ovtintilecek ozel
likler taslarlar. Halbuki btittin bu soylediklerinde yalanc1d1rlar. 

ibn Abbas der ki : Ayette gec;en ( ~,.a... ) kelimesi sizi kar§l· 
larlar anlamma gelir. 

Katade der ki: Ganimet oldugu zaman onlar toplulugun en cimri
sidirler ve payla§mada en kotti ornektirler. Stirekli; bize verin, bize ve
rin, derler. Biz de sizinle beraber bulunduk, derler. S1kmtlh anda ise on
lar toplulugun en korkag1 ve hakka kar§l en a§ag1hk durumda olanla
ndir. Buna ragmen onlar hayra kar§I c;ok cimridirler. Yani onlarda ha
yir diye bir §ey yoktur. Onlar korkakhg1, yalam ve haymnzhg1 kendile
rinde toplami§lardir .. . 
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~airin sozii onlara ne kadar uygun gelir: 
((Ban§ olunca katl ve ag1r bir merkep gibidirler, 
Sav~ olunca da adeti tutmu§ kadmlara benzerler.» 

6487 

i§te bunun i~in Allah Teala, onlar hakkmda ((i§te onlar inanma
ffil§lardir bunun i~in de Allah yaptlklanm bo§a ~Ikarnn§tlr. Bu Allah 

· i~in ~ok kolayd1r.» buyuruyor. Boyle yapmak Allah ic;in gayet basit ve 
kolaydlr. 

20 - Onlar birliklerin ,gitmedigini san1yorlard1. Birlik
ler "gelmi~ olsala:r.dl, kendilerinin c;ollerde bedevilerle bu

· lunup 'Sizin haberlerinizi orad~n soru~turmay1 isterlerdi. 
AraniZda bulunsalar.d1 bu uefa da -c;ok az sava~1rlardl. 

Bu da aym §ekilde onlann korkak, zelil VP bdlek olduklanm belir
ten a§ag1hk niteliklerinden birisidir. ((Onlar birliklerin gitmedigini sa
mrlar.» 0 toplulugun kendilerine yakm oldugunu zannederler. Tekrar 
doniip geleceklerini kabul ederler. «Gelmi§ olsalard1 kendilerinin c;ol
lerde bedevilerle bulunup sizin haberlerinizi oradan soru§turmayi ister
lerdi.» 0 gruplar gelmi§ olsalard1 kendilerinin sizinle birlikte Medine'
de haz1r bulunmalanm istemezlerdi. Aksine c;ole gidip sizin haberlerini
zi oradan soru§tururlar ve dii§manlanmzla durumunuzun nas1l oldugu
nu ordan ara§tlrmak isterlerdi. ((Aramzda bulunsalardl bu defada c;ok 
az sava§IrlardL» f}ayet yammzdan aynlmaYIP aramzda bulunsalardl, 
sizinle ~ok az sava§IrlardL Qiinkii onlarm sizin kazanacag1mza dair 
inanc;lan . zay1ftl. Aynca c;ok korkak ve odlek olduklanndan sizinle sa
vasmazlardl. 
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21 - Andolsun ki; sizin i~in Rasulullah'ta ,giizel bir 
ornek vardrr. Allah'a ve ahiret gunune kavu~maYI uman
lar ve Allah'1 ~ok~a zikredenler i~in. 

22 - Mu'minler o birlikleri gorduklerinde dediler ki: 
t~te bize Allah'm ve Raslllunun vaad ettigi bu. Allah ve Ra· 
sulu dogru soylemi~tir. Ve bu, onlann ancak iman1n1 ve 
teslimiyyetini artirdi. 

Bu ayet-i kerime Rasulullah'm sozlerini, fiillerini ve hallerini or
nek edinme konusunda biiyiik bir ilkedir. Bunun i~in o topluluklarm 
geldigi giin insanlarm peygamberi ornek almasm1, onun sabnm, dire
ni§ini, bagllllgmi, «;ah§masim, Allah Azze ve Celle'den siirekli olarak 
yard1m bekleyi§ini, klyamet giiniine kadar ornek almalanm emretmi§
tir. Bunun i~in Allah Teala karars1zhga dii§iip sars1lan, korkan, sikllan· 
ve toplulugun geldigi giin dagm1khk arzedenlere kar§I §oyle sesleniyor: 
((Andolsun ki sizin i~in Rasulullah'ta giizel bir ornek vardlr.» Ona uyup 
onun ozelliklerini kendinize rehber edinseniz ya. Sonra devamla: ((Al
lah'a ve ahiret giiniine kaVU§ffiaYl umanlar ve Allah'l «;ok«;a zikreden
ler i«;in.» buyuruyor. 

Miiteakiben Allah Teala, Allah'm kendilerine va'dettiginin dogru 
oldugunu bildiren mii'minlerin durumunu haber veriyor. Diinya ve 
ahirette ak1betin onlara has oldugunu bildiriyor: ((Mii'minler, o birlik
leri gordiiklerinde dediler ki: i§te bize Allah'm ve Rasuliiniin va'det
tigi. Allah ve Rasulii dogru soylemi§tir.11 ibn Abbas ve Katade derler 
ki: Bu ayetle Bakara Suresindeki §U ayctte soz konusu edilen husus 
kasdedilmi§tir: ((Yoksa sizden once ge«;enlerin durumu bal?rmza gelmeden 
cennete girivereceginizi mi sand1mz? Onlara oyle yoksulluk, oyle sikm
ti gelmi§ ve sarsmtlya ugrarm§lardir ki, nihayet paygamber ve berabe
rindeki mii'minler: Allah'm yardlm1 ne zaman? diyorlardl. Bilesiniz ki, 
Allah'm yardlm1 pek yakmdir.11 (Bakara, 214). 

Yani mii'minler diyorlard1 ki: Allah'm bize va'dettigi imtihan, tee
rube ve ibtila i§te budur. Bunun arkasmdan yard1mm gelmesi de yakm
dlr. ((Allah ve Rasulii dogru soylemi§tir. Ve bu, onlarm ancak imamm 
ve teslimiyyetini artlrdl.ll Bu ayet, imanm insanlara ve §artlara gore 
artlp eksileceginin delilidir. Nitekim Cumhur-u Ulem9,ya gore iman 
artlp eksilir. Biz bu hususu Buhari ~erhi'nin ba§mda a«;1klad1k. Hamd 
ve minnet Allah'a mahsustur. 

Bu s1kmtlh hal, bu zorluk ve §iddet onlarm ancak Allah'a imamm 
ve Allah'm emrine uyarak rasuliine itaat etmelerini artmr, ba§ka de
gil. 
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23- Mii'minlerden oyle erler vardrr ki, Allah'a ver
dikleri ahde sadakat gostermi~lerdir. Kimi bu ugurda ca
nmi verdi, kimi de beklemektedir. Ve onlar hie; bir degi~
tirme ile degi~tirmediler. 

24- <;iinkii Allah, dogrular1 dogruluklanyla miik3.
fatlandiracak, miinaflklan da diler:se azablandiracak veya 
tevbelerini kabul edecektir. Muhakkak ki Allah, Gafur, Ra
him oland1r. 

Mii'minlerden Oyle Erler Vardu Ki 

Allah Teala ahidlerini bozan miinaf1klann Allah'a soz verdikleri 
halde bunu tutmad1klanm belirttikten sonra, mii'minlerin nitelikle
rini anlatrnaya ba§llyor ve onlarm ahid ve sozlerince sadakat gosterip 
sebat ettiklerini bildiriyor. «Mii'minletden oyle erler vard1r ki, Allah'a. 
verdikleri ahde sadakat gostermi§lerdir. Kimi bu ugurda canm1 vermi§ 
kimi de beklemektedir.n Baz1lan ayet-i kerime'de ge~en ( ~- ) ke
limesini, ecel diye tefsir etmi§lerdir. Buhari ise bu kelimeni~ ahid an
lamma geldigini sayler ki bu birinci soze racidir. 

«Kimi de beklemektedir. Ve onlar hi~ bir degi§tirme ile degi§tirme
diler.n Onlar Allah'a verdikleri ahdi degi§tirmemi§ler, bozmami§lar, teb
dil etmemi§lerdir. 

Buhari der ki: Bize Ebu Yemman ... Harice ibn Zeyd ibn Sabit'den 
nakletti ki; Zeyd ibn Sabit §oyle demi§: 
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Biz sayfalan mushaflar ha,linde istinsah ederken ben, Hz. Peygam
berin okudugunu duydugum Ahzab suresinden bir ayeti ara§tm:hm, onu 
kimsenin yamnda bulamad1m. SfJ,dece Ansar'dan Huzeyme ibn Sabit'in 
yanmda bulunuyordu. Allah RasUlii, Huzeyme ibn Sabit'in §ahidligini iki 
erkegin §ahidligi yerine saymi§ti: Bunun iizerine bu ayeti onun §eha
detiyle kaydettim. Bu ayet: «Mii'minlerden oyle erler vard1r ki, Allah'a 
verdikleri ahde sadakat g6stermi§lerdir ... » Bu rivayette Buhari miinferid 
kalnn§tlr. Muslim onu nakletmemi§tir. imam Ahmed Miisned'inde, Tir
mizi ve Nesei de Siinen'lerinin tefsir boliimiinde Ziihri kanahyla bu ha
disi naklederler. Tirmizi bu hadisin hasen ve sahih oldugunu sayler. 

Yine Buhari der ki: Muhammed ibn Be§§ar .. . Enes ibn Malik'den 
nakletti ki; o, bu ayetin Enes ibn Nadr hakkmda nazil olduf;:u.HU kabul 
ediyormu§. Bu ayet: «Mii'minlerden oyle erler vard1r ki, Allah'a verdik
leri ahde sadakat gostermi§lerdir.» Bu yoniiyle bu rivayette de Buhari 
miinferid kalnn§tlr. Ancak ba§ka yollarla onun §ahidleri bulunmakta
dlr. Nitekim imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Ha§im ibn Kas1m ... 
Sabit'den nakletti ki; Enes §6yle demi§: Benim adm1 aldlg1m amcam 
Enes ibn Nadr Bedir giinii RasUlullah ile beraber sava§ta bulunamadl. 
Bu durum ona c;ok ag1r geldi. Ve dedi ki: Raslllullah (s.a.)m katlldlg1 
ilk sava§ta .ben haz1r bulunamad1m ama Allah bundan sonra bana pey
gamberle birlikte bir olaya katllma flrsatlru gosterirse, benim ne yapa-

. cag1m1 0 gorecektir. Enes der ki: Ba§ka bir §ey soylemekten korktu. 
Uhud giinii Hz. Peygamberle birlikte sava§a katlld1. Sa'd ibn Muaz'la 
kar§Ila§tl. Enes, Sa'd ibn Muaz'a dedi ki: Ey Amr'm babas1, nereye? Ah 
cermet kokusunu Uhud eteklerinden duyuyor gibiyim. Enes dedi ki: 
Orada kafirlerle sava§tl ve oldiiriildii. Enes dedi ki: Onun cesedinde 
seksen §U kadar ok yaras1 ve klhc; darbesi goriildii. Halam Nadr k1z1 
Riibeyyi, dedi ki: Karde§imi ancak di§lerinden tamyabildim. i§te bu
nun iizerine «Mii'minlerden oyle erler vard1r ki, Allah'a verdikleri ahde 
sadakat gostermi§lerdir. Kimi bu ugurda camm verdi, kimi de bekle
mektedir. Ve onlar hie; bir degi§tirme ile degi§tirmediler.» ayeti nazil 
oldu. Ashab bu ayetin, Enes ibn Nadr ve arkada§lan hakkmda nazil ol
dugunu kabul ederlerdi. Bu hadisi Miislim, Tirmizi, Nesei Siileyman ibn 
Mugire kanahyla Enes'ten naklederler. Keza Nesei ve ibn Cerir Taberi, 
Hammad ibn Seleme kanahyla Enes'ten bu hadisi naklederler. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ahmed ibn Sinan Enes'ten nakletti ki; 
amcas1 yani Enes ibn Nadr Bedir sava§ma katllamaml§ ve demi§ ki: 
RasUlullah (s.a.)m mii§riklerle yaptig1 ilk sava§a katllamad1m, eger Al
lah bana mii§riklerle bir daha sava§ imkaruru gosterirse benim ne ya
pacaglnn 0 gorecektir. Enes dedi ki: Uhud giinii miisliimanlar da
gllmaya ba§laymca, Enes ibn Nadr: Allah'Im §Unlann yaptlklanndan 
dolayt Senden oziir diliyorum -arkada§lanru kasdediyordu- ve §Ull-
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larm yapt1klanndan dolaYI da Sana s1g1myorum -mti§rikleri kasdedi
yordu- demi§ sonra sava§a koyulmu§tu. Sa'd ibn Muaz Uhud'a varma
dan onunla kar§Ila§ffil§ o; ben seninle beraberim, demi§. Sa'd der ki: 
Onun yapt1g1m ben yapamad1m. c;unku onun uzerinde seksen §U ka
dar klll<; darbesi, ok yaras1 bulundu. Onun ve arkada§larmm hakkmda 
«Kimi bu ugurda camm verdi, kimi de beklemektedir.» kavli inmi§. 
Tirmizi bu hadisi tefsir babmda Abd ibn Humeyd kanallyla Yezid ibn 
Harun'dan o da Enes ibn Malik'den rivayet eder. Tirmizi, bu hadisin 
hasen oldugunu sayler. Buhari ise bu hadisi el-Magazi babmda Has
san ibn Hassan kanallyla ... Enes'ten nakleder, ancak ayetin, nazil olu
§Unu zikretmez. ibn Cerir ise bu hadisi Mu'temir ibn SUleyman kana
hyla Enes. ibn Malik'ten nakleder. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ahmed ibn Fadl el-As Kalani... Musa 
ibn Talha kanallyla babas1 Talha'mn §Oyle dedigini nakleder: Hz. Pey
gamber Uhud'dan tekrar · ashabmm yamna d.onunce minbere <;1ktl, Al
lah'a hamd ve sena etti. Muslumanlarin ba§ma gelenlerden dolaYI on
Ian teselli etti ve 'kendilerini bekleyen ecri ve mukafatl onlara haber 
verdi. Sonra da: «Mti'minlerden oyle erler vard1r ki, Allah'a verdikleri 
ahde sadakat gostermi§lerdir.:.n ayetini okudu. Muslumanlardan bir 
adam kalk1p ·dedi ki: Ey Allah'm RasulU, bunlar kimlerdir? Ben, ona 
dogru yoneldim. -Uzerimde Hadremi kabilesine ait iki ye§il elbise var
dl.- Hz. Peygamber buyurdu ki: Ey sual soran ki§i i§te bu, onlardand1r. 

Aym §ekilde ibn Cerir Taberi, SUleyman ibn Eyytib kanahyla ... 
Musa ibn Talha'dan bu hadisi rivayet eder. Tirmizi de tefsir ve menka
beler bahsi:ride bu hadisi tahric eder. ibn Cerir Taberi Yunus ibn Bu
keyr: kanallyla ... Talha'mn oglu Musa ve isa tarik1yle babalarindan bu 
hadisi nakleder ve hasen, garib bir hadistir, der. Yunus kanalmdan , 
ba§ka bir tarikla bu hadisi bilmiyoruz, der. Keza ibn Cerir Taberi der 
ki: Bize Ahmed ibn Isam el-Ansari.., Musa ibn Talha'dan nakletti ki; 
o, §Oyle demi§: Muaviye (r.a.)nin yanma vard1g1mda <;Ikarken beni c;a
girdi ve dedi ki: Ey karde§im oglu sana Hz. Peygamberden duydugum 
bir hadisi okuyaYlm m1? ~ahid ol ki, ben Hz. Peygamberin §Oyle dedi
gini i§ittim: Talha «Bu ugurda camm verenler» dendir. ibn Cerir Ta
beri bu hadisi Ebu Kureyb kanallyla Musa ibn Talha'dan naklederek 
der ki: Muaviye ibn Ebu Sufyan kalkt1 ve; ben Rasulullah (s.a.)m, Tal
ha «Bu ugurda camm verenlerdenndir, dedigini duydum. 

Bu sebeple Mucahid «Kimi bu ugurda camm verdi» kavlinden, ah
dini yerine getirdi manasm1 anlaml§tlr. «Kimi de beklemektedir» kav
linden de; o, sava§ olacak bir gunu beklemektedir, nihayet sava§ oldu
gu zaman ahdine sadakat gosterecektir, demi§tir. 

Hasan der ki: ccKimi bu ugurda camm verdi.» dogruluk ve vefa 
uzere oldu. ccKimi de beklemektedir)) Aym §ekilde Olmeyi beklemekte-
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dir. t~lerinden kimi de hie; bir §eyi degi§tirmemektedir. Katade ve :hm 
Zeyd de boyle derler. Baz1lan ((Camm verdi» kavliyle, adagm1 yerine 
getirdi, denilmek istendigini bildirmi§lerdir. 

((Ve onlar hie; bir degi§tirme ile degi§tirmediler.» Ahidlerini degi§tir
memi§ler, ahde vefa yerine c;igneme yoluna gitmemi§lerdir. Aksine Al
lah'a verdikleri ahidde sebat edip dire~mi§lerdir. ((Evlerimiz dti§mana 
ac;1ktlr. Halbuki evleri ac;1k degildi. Onlar sa"dece kac;mak istiyorlardL» 
diyen yahudiler gibi yap1p ahidlerini bozmam1§lard1r. Halbuki Allah 
Teala onlardan geri donmemek . uzere ahid alnn§tl. 

((<;unkti Allah, dogrulan dogruluklanyla mukafatlandlracak, mu
nafiklan da dilerse azablandlracak veya tevbelerini kabul edecektir. 
Muhakkak ki Allah, Gafur, Rahim oland1r.» Allah Teal?. ::;~~ri kottiden 
aYird etmek ic;in kullanm korku ve sarsmt1larla denemektedir. Boylece 
§Unun durumunu da, onun durumunu da ac;1ga c;1karmaktad1r. Herne 
kadar Allah Teala her §eyi olmazdan once biliyor ise de, s1rf kendi bil
gisine istinaden kullanm azabland1rmaz. Ancak Allah'm bildigi §ekilde 
kullar amellerini i§leyince ona gore cezalandmr. Nitekim Muhammed 
suresinde §oyle buyurur: ((Sizden cihad edenlerle sabredenleri belirle
yinceye kadar sizi deneriz.» (Muhammed, 31) . Bu, bir §eyi olduktan 
sonra bilmektir. Halbuki onun onceki bilgisi o §eyin olmasmdan once 
var idi. Yine Allah Teala Al-i imran suresinde §oyle buyurur : ((Allah; 
mti'minleri olduklan halde b1rakacak degildir. Hidayet murdan, temiz
den aYiracaktlr. Allah, size gayb1 da bildirecek degildir.» (Al-i imran, 
179). Bu sebeple bu surede de ((<;unku Allah, dogrulan dogruluklanyla 
mtikatatlandiracak, miinaf1klan da dilerse azabland1racak veya tevbe
lerini kabul edecektir.>> buyuruyor. Yani Allah'a verdikleri ahidde di
renip sab1r gostermeleri ve ahdi yerine getirip muhafaza etmeleri ne
deniyle ~ogrulan dogruluklarmdan dolaYI mukafatland1racaktlr. Al
lah'm ahdini c;igneyen, emirlerine muhfl.lefet eden ve bu sebeple Al~ 

lah'm azab ve cezasm1 hak eden munaf1klan da azabland1racaktlr. An
. cak onlar dtinyada Allah'm me§iyyeti ve iradesi altmdad1rlar. Allah is-
terse onlan yaptlklan davram§ta devam ettirir ve kendisine ula§mcaya 
kadar bu hareketlerini surdurmelerini saglar, sonra da buna gore 
azablandmr. Dilerse onlarm tevbesini kabul eder ve onlan mtinafikhk
tan vazgec;irip imana sevkeder. isyan ve fas1khktan sonra salih amel
lere yoneltir. Allah'm kullarma rahmet ve §efkati gazabma galib gel
digi ic;ih Hak Teala ccMU:hakkak ki Allah, Gafur, Rahim oland1r.» bu
yuruyor. 
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25 - Allah, kufredenleri kinleriyle geri <;evirdi. Ve hie; 
bir hayra nail olma<illar. Allah sava1?ta mu'ininlere yetti. 
V e Allalh Ka vi, Aziz oland1r. 

Allah Tea.la ilahi askerlerini ve ri.izgan gondermek suretiyle o top
luluklan Medine'den uzakla§tlrd1gm1 haber veriyor. Eger Allah, Ra
suli.ini.i alemlere rahmet olarak g6ndermi§ olmasaydl bu ri.izgar 0 top
luluk igin Act kavmini helak .eden kas1p kavurucu ri.izgardan daha §id
detli olurdu. Ancak Allah Teala «Sen onlarm arasmda bulundugun 
si.irece Allah onlara azab edecek degildir.» buyurmu§tur. Allah onla
rm i.izerine bir ri.izgar g6ndermi§ ve topluluklanm dag1tm1§tlr. T1pk1 
onlann toplanmalanmn sebebinin de heves oldugu gibi. Bu topluluk 
muhtelif kabilelerden olu§an degi§ik g6ri.i§lere mensub karma§lk bir 
Ylgmd1. Bunun igin Allah Teala'mn onlann i.izerine ri.izgar g6nderip 
topluluklanm dag1tmas1 ve kendilerini kinleri ve nefretleriyle dagll
ml§ ve kaybetmi§ olarak geri gevirmesi uygun di.i§mi.i§ti.i. iglerinden 
arzulad1klan zafer ve ganimeti elde edememeleri nedeniyle di.inyada 
bir hayra nail olamaml§lar, Allah Rasuli.ine di.i§manhkla kar§l glkma
lan, onu 6ldi.irmeye kasdetmeleri ve askerlerini k6kten yok etmek is
temeleri nedeniyle yi.iklendikleri giinf.thlardan dolaYl da ahirette bir 
§ey elde edememi§lerdir. Kim bir §eyi kasdeder ve kasdettigi §eyi de 
fiiliyle dogrularsa, gergekte o ki§i o kasdettigi §eyin faili demektir. 

«Allah, sava§ta mi.i'minlere yettiJJ Mi.i'minler di.i§manlarmm yam
na gidip onlarla yi.iz yi.ize sava§ma geregini duymad1lar. Allah, kafir
leri mi.i'minlerin yurdundan uzakla§tlrdL Allah, tek ba§ma kullarma 
katidir. Kulunu 0 desteklemi§, askerlerini §ereflendirmi§tir. Bunun 
igin Rasulullah (s.a .) §6yle buyurmu§tur: Allah'tan ba§ka hig bir ilah 
yoktur. 0, tek bir ilahtlr. Va'dini dogrulaml§, kulunu desteklemi§, as
kerlerini i.isti.in k1lm1§ ve 0 topluluklan tek ba§ma yenmi§tir. Artlk 
O'ndan sonra hig bir §ey yok. Buhari ve Muslim bu hadisi Ebu Hi.ireyre'
den naklen rivayet ederler. 

Buhari ve Mi.islim'in Sahihlerinde ismail ibn Ebu HaJid kanahy
la .. . Abdullah ibn Ebu Evfa'dan nakledilir ki; o, §6yle demi§: Rasulul
lah (s.a.) o topluluga kar§l du~, ederek §6yle buyurdu: 
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Allah'Im, kitabi indiren ,hesab1 c;abuk goren Allah'Im. 0 toplulugu 
kahret. Allah'Im, onlan hezimete ve sarsmt1ya ugrat. 

<cAllah sava§ta mii'minlere yetti.» ayeti,. miisliimanlarla Kurey§'li
ler arasmdaki sava§m durumuna i§arettir. Gerc;ekten de boyle olmu§ 
ve mii§rikler miisliimanlarla sava§amami§ aksine miisliimanlar onlarla 
yurdlannda sa va§mi§lardir. 

Muhammed ibn ishak der ki: Hendek halki Hendek'ten aynldik
tan sonra, bize ula§tlgma gore Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§tur: ~u 
y1hmzdan sonra bir daha Kurey§'liler sizinle sava§amazlar. Ancak siz 
onlarla sava§1rs1mz. Gerc;ekten de. ondan sonra bir daha Kurey§'liler 
mii'minlerle sava§amami§lardlr. Mii'minler onlarla sava§ml§lar ve niha
yet Allah Teala Mekke'nin fethini miiyesser k1lmu'?t1r. Muhammed ibn 
ishak'm zikrettigi bu hadis sahihtir. Nitekim imam Ahmed der ki: Bize 
Yahya ... Ebu ishak'tan nakletti ki; o Siileyman ibn Sard'm §oyle dedi
gini i§ittim demi§tir: Hendek giinti Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: ~imdi 
biz onlarla sava§Iyoruz, onlar bizimle degil. Buhari de Sahih'inde Sevri 
kanallyla Ebu ishak'dan bu hadisi rivayet eder. 

ccVe Allah; Kavi, Aziz oland1r.» Giicii ve kuvvetiyle onlan maglub 
olarak geri c;evirmi§tir. Onlara hie; bir iyilik is9"bet etmemi§tir. Allah 
islam'I ve miisliimanlan aziz k1lmi§ va'dini dogru c;Ikarnn§, kulu ve ra
suliinii te'yid ederek muzaffer kllnn§tir. Hamd ve minnet O'na mah
sustur. 

26 - Ehl-i ·kitab'dan onlara destek olanlan, kalelerin
den indirdi. Ve kalblerine korku sald1. Onlardan k.irnini 61-
duriiyor, kimini de esir ahyordunuz. 

27 - Ve sizi onlar1n yerlerine, yurdlanna, mallarma 
ve heniiz ayak basmadiginiz yerlere de varis :k1ldi. Ve Al
lah her $eye kadirdir. 

Daha once de gec;tigi gibi, topluluklardan mtite§ekkil dti§man as
~erleri gelip Medine yaklmnda konaklaymca Kurayza ogullan kendi-
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leri ile Allah Rasulu arasmda mevcud olan anla~maYJ. bozmu~lard1. Bu 
Nadr kabilesinden Huyey ibn Ahtab'm -Allah ona la'net etsin- Ku
rayza ogullanrun yurduna gelip reisleri olan Ka'b ibn Esed'i yoldan 
~1kanp ahdini bozdurmas1 sonucu olmu~tur. Ona soyledigi bin;ok soz 
arasmda ~unlan da soylemi§ti: Yaz1klar olsun sana. Ben sana devrin 
en gu~liileriyle; Kurey§'liler ve onlarm ~evre kabileleriyle Gadfan ka
bilesi ve tabileriyle geldim. Onlar §Urada duruyorlar. Muhammed'i ve 
ashabtru kokten yok edecekler. Ka'b ona §Oyle demi§ti: HaYJ.r, Allah'a 
andolsun ki sen, bana devrin en dii§kunleriyle geldin. Yaz1klar olsun 
sana ey Huyey, sen ugursuz birisin. B1rak bizi halimize. Boylece adamm 
s1rtm1 stvazlayarak onu yoldan ~1karmaya ~ah§tl . Neticede o da miis
bet cevab verdi. Huyey, ona §U §artl ko§tu: Topluluklar gidecek olur da 
kendilerinin durumunda bir ~ey meydana gelmezse onlarla birlikte ken
disi de kaleye girecek ve onlarm yapt1g1 gibi yapacaktl. Kurayza ogul
lan ahidlerini bozup tabu haber Rasftlullah (s.a .)a ula§mca o ~ok uziil
du. Bu durum ona ve miisliimanlara ger~ekten ~ok ag1r geldi. Allah Te
ala te'yidini gonderip peygamberi muzaffer edince dii§manlan ayaklan 
sur~erek en ag1r darbeyle kaybetmi§ olup geri doniince Rasftlullah 
(s.a.) Medine'ye kuvvetli ve muzaffer olarak geldi. Halk silahm1 ~lkar
dl. Rasulullah (s.a.) o sava§tn. yorgunlugunu dindirmek uzere Ummu 
Seleme'nin evinde y1karurken birden Cebrail dibadan bir sank burun
mii§ ve bir kenanru b1rakm1§ olarak atlastan bir heybenin as1h bulun
dugu bir katmn uzerinde beliriverdi ve dedi ki : Ey Allah'm Rasulu, si
lahtru indirdin mi? 0; evet, dedi. Cebrail; ama melekler silahlanru in
dirmediler, dedi. ~u anda ben toplulugun isteklerini bildirmekten do
nuyorum. Sonra ~oyle dedi: Allah sana emrediyor ki; Kurayza ogullan
mri uzerine yiiruyesin. Bir ba§ka rivayette de Cebrail §Oyle denii§tir: Se
ni sava§tan uzakla§mada ma'zftr k1lacak ozrun var m1d1r? Silahlan ye
re koydunuz mu? Hz. Peygamber; evet deyince, Cebrail; ama biz henuz 
silahlanm1z1 yere koymad1k, demi§ sonra, kalk, §Unlann yanma git, diye 
eklemi§ti. Hz. Peygamber: Nereye? deyince, Cebrail; Kurayza ogullan
mn yaruna, ~unku Allah Teala bana onlan sarsmam1 emretti, demi§. Bu
nun uzerine Hz. Peygamber aniden toparlanarak kalk1p Kurayza ogul
lanrun uzerine yiirume emrini vermi§ti. Kurayza ogullan Medine'ilin 
birka~ mil uzagmdayd1lar. Bu s1rada ogle namazmm vakti gelmi§tL Hz. 
Peygamber: Sizden hi~biriniz ikindiyi Kurayza ogullanrun yurdundan 
ba§ka bir yerde ktlmasm, demi§ti. Halk yurumeye koyulmu§ ve yolda 
namaz vakti gelmi§ti. Baz1lan yolda namaz1ru ktlml§ ve; Rasulullah 
(s.a.) bu sozuyle ancak acele yiiriimemizi kasdetmi§tir, demi§lerdi. Ba§
kalan da Kurayza ogullarmm yurdund,an ba§ka bir yerde namaz kll
maYJ.z, demi§lerdi. Hz. Peygamber her iki grubu da zorlamamt§tl. Onla· 
rm arkasmdan Hz. Peygamber ibn Uminu Mektftm'u Medine'de yerine 
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vekil b1rakarak yi.iri.imeye koyuldu. Sancag1 Ebu Talib oglu Ali'ye verdi. 
Sonra Kurayza ogullanmn yurdunun yanmda konaklaYip yirmi be§ ge
ce onlan muhasara etti. Bu durum uzaYinca onlar Evs kabilesinin reisi 
olan Sa'd ibn Muaz'm hakemligini taleb ettiler. Qi.inki.i Kurayza ogul
lan cahiliyyet devrinde Evs kabilesinin mi.ittefiki idiler. Ve bu sebeple 
Sa'd ibn Muaz'm kendilerine iyi davranacagm1 samyorlard1. Nitekim 
Abdullah ibn Ubeyy ibn SelUl Kaynuka ogullanna bu §ekilde davran-: 
mt§tl. Bunlar da Sa'd'm Abdullah ibn Ubeyy gibi davranacagm1 sam
yorlardL Ve biliyorlard1 ki, Hendek sava§mm oldugu gi.inlerde Sa'd ibn 
Muaz kolunun orta damarmdan bir ok yaras1 alnn§tl. Rasulullah (s.a.) 
onun bu orta damanm daglatmi§ ve k1sa zamanda kendine gelmesi i<;in 
mescidin orta yerine oturtmu§tu. Sa'd ibn Muaz ise §Oyle dufl, etmi§ti: 
Allah'1m eger Kurey§'lilerle harbi devam ettireceksen, beni de bu sa
va§ i<;in b1rak. Eger bizimle onlat arasmda harbi dev8,m ettiriyorsan sa
Va§I devam ettir ve Kurayza ogullarmm hakkmda gozi.im agarmcaya 
kadar benim camnn alma. Allah Teala onun duasm1 kabul etti ve Ku
rayza ogullarmm kendiliklerinden isteyip se~_;meleri sonucunda onlan 
Sa'd ibn Muaz'm hi.ikmi.ine boyun egdirdi. Bunun i.izerine Rasulullah 
(s.a.) onu Medine'den ~_;agirtt1rd1 ve Kurayza ogullan hakkmda hakem 
olarak hi.iki.im vermesini istedi. Sa'd ibn Muaz bir merkebe binerek yan
lanna geldiginde, ona her ti.irli.i oturma kolayhg1 sagladllar ye rahat et
tirmeye <;ali§tllar. Evs kabilesi ise bu yi.izden onu kmayarak; ey Sa'd, 
onlar senin dost1armd1r, onlar hakkmda iyi davran, diyorlardL Boylece 
Sa'd'1 yumu§atlp onlara §efkatli davranmasma ~_;ah§Iyorlardl. Sa'd ise 
onlara bir cevab vermiyordu. Bu davram§lanm ilerletince Sa'd dedi ki: 
§u anda Allah i<;in Sa'd'm hi<; bir kmayanm kmamasm1 kaale alma
mas! gereken an gelmi§tir. Bunun i.izerine onlar Sa'd'm kendilerini ol
duklan gibi b1rakmayacagm1 anlad1lar. Rasulullah (s.a.)m bulundugu 
<;ad1ra yakla§mca, Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Efendiniz geliyor aya
ga kalkm. Bunun i.izerine mi.isli.imanlar ayaga kalktllar. i'zam, ikram 
ve sayg1 ile onu oturttular. Onun valilik makamma sayg1 duyuyorlardt 
ki boylece Sa'd'm verecegi hi.iki.im infaz mevkiine ula§sm. Sa'd oturun
ca RasUlullah (s.a.) buyurdu ki: §unlar -Kurayza ogullanm i§aret 
ederek- senin hi.ikmi.ine boyun egdiler. DolaYisiyla sen onlar hakkm
da diledigin gibi hi.iki.im ver. Sa'd dedi ki : Benim verecegim hi.iki.im 
onlar i<;in ge<;erli olacak m1? Raslilullah (s.a.): Evet, dedi. Sa'd, §U <;a
dtrda oturanlar hakkmda da ge~_;erli olacak m1? deyince de Hz. Peygam
ber; evet, dedi. 0 Hz. Peygamberden sayg1, ikram ve i'zam i<;in yi.izi.ini.i 
obtir tarafa <;evirerek Hz. Peygamberin bulundugu yonti i§aret edip bu
rada bulunan zat i<;in de yeterli olacak m1? deyince Hz. Peygamber; 

Tefsir, C : XII ; F . 408 
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evet, dedi. Sa'd dedi ki : Onlardan sava~m1~ olanlann oldiiriilmesine 
mallanmn ve ~ocuklarmm esir ve ganimet olarak almmasma hiikme-· 
diyorum. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Sen, Allah'm yedi kat jS6giin 
U.Stundeki hiikmiiyle hiikmettin. Bir ba~ka rivayette de Hz. Peygam
ber (s.a) '§i::iyle buyurdu: Sen, en gii~lii hiikiimdarm hiikmiiyle hiikmet
tin. Sonra Rasulullah (s.a.) emretti ve oldiiriilecekleri topraga gomiil
diiler. Onlara yetecek kadar adam getirildi ve boyunlan vuruldu. 01-
diiriilenler yedi yiiz ile sekiz yiiz ki~i arasmdayd1. Kad1nlanyla heniiz 
erginlik ~agma ula~marm~ olan ~ocuklan esir almdl, mallan da ganimet 
saYildL Biitiin bu konular delilleri ve hadisleriyle geni~ olarak «es-Sire» • kitabmda a~1klamp beyan edilmi~tir. Burada biz k1sa ve ozet olarak 
anlattlk. Hamd ve minnet Allah'a mahsustur. 

Bunun i~in Allah Teala, <<Ehl-i kitab'dan onlara destek olanlan 
kalelerinden indirdi» buyurdu. Yani Kurayza ogullan gibi israil ogul
lan soyundan gelen ehl-i kitab'dan baz1lanm Rasulullah (s.a.) ile sa
va~ konusunda o mii~rik topluluklarma destek olup gii~ saglayanlan. 
Kurayza ogullarmm atalan, onceleri kendi yanlannda bulunan Tevrat 
ve incil'de zikri yaz1h bulunan, iimmi peygamberin tabileri arasmda 
olmak istegiyle Hicaz bOlgesine gelip yerle~mi~lerdi. «Ancak bildikleri 
§ey kendilerine gelince onu inkar ettiler.» (Bakara, 89). Allah'm la'neti 
onlarm iizerine olsun. Ayet~i kerime'de ge~en ( rt""' ~ ) kelimesi, ka
leleri demektir. Miicahid, Ikrime, Ata, Katade, Siiddi ve ba~kalan da 
boyle demi~lerdir. Bu sebeple s1gmn boynuzu en yukan noktas1 oldugu 
i~in ona da s1gmn kalesi anlamma ( ~~lS"'~ ) denirdi. 

<<Ve kalblerine korku saldi» Qiinkii onlar mii~rikleri Hz. Peygam
berle sava§a te~vik etmi~lerdi. Elbette suc,:unu bilenle bilmeyen aym de
recede olmaz. Onlar diinyada giic,: saglamak ic,:in miisliimanlan korkut
mak ve oldiirmek · istediler. Ama durum tersine dondii. Onlarm ac,:tlk
lan fal kotii c,:1ktl. Mii~rikler yiizleri iistii geri dondiiler ve kaybetmi§ 
ki~inin el C,:lrpmasi kadar bir ba~an kazand1lar. Onlar izzet istiyorlardl 
zillete ugrad1lar. MU.Sliimanlann kokiinii kaz1mak istiyorlardl kokleri 
kazmd1. Buna ilaveten ahirette ~akavete ugrad1lar. i~te k1saca onlar, 
kaybeden ki~ilerin el c,:1rpmasi gibi el C,:IrpiyorlardL Bunun ic,:in Allah 
Teala <<Onlardan kimini oldiiriiyor, kimini de esir ahyordunuz.» buyu
ruyor. Oldiiriilenler sava~c,:Ilardl esir ahhanlar d<i kiic,:iik c,:ocuklar ve 
kadmlardl. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Hii~eym . .. Atiyye el-Kurazi'
den nakletti ki; o ~oyle demi~ : Kurayza sava~mm oldugu giin beni Hz. 
Peygambere gotiirdiiler ve hakk1mda verecekleri hiikiimde ~iiphe etti
ler. Hz. Peygamber benim yiiziime bak1lmasm1 heniiz sakahrmn bitip 
bitmemi~ oldugunu incelemelerini buyurdu. Baktllar ve yiiziimde bitmi~ 
sakal gormediler. Bunun iizerine beni b1raklp esirler arasma koydular. 
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Siinen sahiplerinin hepsi de muhtelif yollarla AbdiilmA-lik ibn Umeyre 
kanahyla Atiyye el-Kuraz!'den bu rivayeti naklederler. Tirmiz1; hasen 
ve sahih. bir rivayettir, der. Nese! ise ibn Ciireyc kanahyla ibn Ebu Ne
dh'den, o da Miicahid'den, o da Atiyye'den benzer bir rivayeti nakle
der. 

«Ve sizi onlann yerlerine, yurdlarma, mallarma ve heniiz ayagm1z1 
bile basmad1gm1z yerlere va,ris k1ldL» Sizin onlan oldiirmeniz nede
niyle onlann yurdlanm size verdi. «Ve heniiz ayag1mz1 bile basmadigi
mz yerlere» denildi ki; bu yerler Hayber arazisidir. Baz1lan da; Mek
ke'dir, dediler. Bunu Malik, Zeyd ibn Eslem:'den rivayet eder. iran ve 
Rum illeridir, denildi. ibn Cer!r ise; hepsinin birlikte kasdedilmi§ olma
Sl caizdir, demi§tir. 

«Ve Allah her §eye kadir oland1r.» imam Ahmed ibn Hanbel dedi 
ki: Bize Yez!d ... Alkame ibn Vakkas'tan nakietti ki; o, Hz. Ai§e bana 
§Oyle haber verdi demi§: Hendek giinii halkm pe§inden gidiyordum. 
Sert ad1mlarla arkamdan birinin topraga bast1gm1 duydum. Bir de bak
tlm ki bu adam Sa'd ibn Muaz'd1. Beraberinde de yegeni ~aris ibn 
Evs onun z1rh1m ta§Iyordu. Hz. Ai§e der ki: Yere oturdum. Sa'd iize
rinden yeni c;Ikarmi§ oldugu demir z1rh1yla beraber gec;ti, gitti. Sa'd'm 
c;evresinden korkuyordum. <;iinkii Sa'd insanlarm en uzun ve en biiyiik
lerindendi. Giderken §U §iiri okuyordu : 

c<Biraz dur devenin ne ta§1d1g1m goreceksin; 
Oliim ne giizeldir ecel yakla§mca.» 

Hz. Ai§e diyor ki : Kalktlm bir bahc;eye girdim baktim ki orada 
miisliimanlardan bir topluluk duruyor. Aralarmda Hattab oglu Orner 
de var. ic;lerinden bir adamm omuzunda bir migfer var. Orner dedi ki: 
Seni buraya getiren §ey nedir? Allah'a andolsun ki ey Ai§e, sen cesaretli 
bir kadmsm. Benin bir bela veyahut ta bir topluluga katilma ihtima
linden seni koruyan nedir? Hz. Ai§e dedi ki : Orner beni oylesine kmad1 
ki o saatta yer yanhp ta ic;ine girmeyi c;ok istedim. Adam yiiziinden 
migferi c;1kardL Baktlm ki bu Ubeydullah'm oglu Talha. Dedi ki: Ey 
Orner, yaz1klar olsun sana. Bugiin c;ok soylendin. Allah Teala'ya kac;
mak veya s1gmmaktan ba§ka ne yap1labilir? Hz. Ai§e dedi ki : Kurey§'li
lerden ibn Arka denilen bir adam Sa'd'a okunu flrlatti ve dedi ki: Al, 
ben Arka'mn ogluyum. Sad'm kolundaki damara is9,bet ettirdi ve da
man kopardL 0 s1rada Sa'd Allah'a yalvararak dedi ki: Allah'1m, Ku
rayza ogullanmn hakkmda goziimii aydm k1lmcaya kadar benim cam
rm alma. Hz. Ai§e dedi ki : Sa'd Cahiliyye devrinde Kurayza ogullarmm 
dostu ve miittefiki idi. Hz. Ai§e dedi ki: Onun yarasmm kam durdu ve 
Allah mii§riklerin iizerine bir riizgar gonderdi. . Sava§ta Allah mii'min
ler ic;in kati geldi. Allah, Kav! ve Az!z oland1r. Ebu Siifyan ve beraberin-
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dekiler Tuhame'ye, Uyeyne ibn Bedr ve beraberindekiler Necid'e gitti
ler. Kurayza ogullan da donup kalelerine kapand1lar. Rasulullah (s.a.) 
Medineye dondu. Mescid-i Nebevi'de Sa'd'm uzerine deriden bir ortu 
ortUlmesini emretti. Hz. Ai§e der ki: 0 s1rada Cebrail Aleyhisselam gel
di. Henuz yuzunde toprak izleri vard1 ve dedi ki: Silah1m b1raktm m1? 
Allah'a ·andolsun ki melekler henuz si19,h b1rakmadllar. Kurayza ogul
lanna var ve onlarla sava§. Hz. Ai§e dedi ki: Hz. Peygamber silah ve 
z1rh1m ku§amp insanlara da haz1rlanmalan ic;in haber gonderdi. Ve 
sava§a c;1ktl. Mescid-i Nebevi'nin c;evresinde koffi§u olan Ganm og,una
rma ugrad1. Ve onlara dedi lti: Size kim ugradl? Onlar; Dihye el-Kelbi 
ugrad1, dediler. <;unku Dihye el-Kelbi'nin sakah, di§i ve ytizu Cibril 
Aleyhisselam'a benziyordu. Rasulullah (s.a.) Kurayza ogullanm yirmi 
be§ gece muhasara etti. Muhasara uzaYlp mihnetleri artmca Kurayza 
ogullarma denildi ki: Rasuh.1llah'm hukmune boyun egin. Onlar Abdul
munzir ogullarmdan Ebu Lubabe ile isti§are ettiler. 0 da kendilerine 
boyunlanmn kesilmesini i§aret etti. Onlar; Sa'd ibn Muaz'm hukmune 
boyun egeriz, dediler. Rasulullah (s.a.); Sa'd ibn Muaz'm hukmune bo
yun egin, dedi. Onlar da kabul ettiler. Rasulullah (s.a.), Sa'd ibn Mu
az'a haberci gonderdi. o, liften bir orttinun ortUldugti merkebin uze
rine bindirilerek getirildi. Kavmi onun etrafm1 sararak dediler ki: Ey 
Amr'm babas1, dostlarm muttefiklerin §imdi s1kmtl ve zorluk ic;erisin
deler, onlar kimler biliyor musun? Hz. Ai§e dedi ki: Sa'd ibn Muaz ne 
onlara dogru donuyor, ne de iltifat ediyordu. Niha.yet Kurayza ogullan
mn evine yakla§mca kavmine dogru donup dedi ki: ~u i'm benim ic;in 
Allah'm emri konusunda hie; bir kmayanm kmamasma aldln§ etmeme 
amd1r. Ebu Said der ki:Sa 'd ibn Muaz gelince RasUlullah (s.a.); efen
diniz ic;in ayaga kalkm ve onu oturtun, dedi. Hz. Orner; efendimiz Al
lah'tlr, dedi. Hz. Peygamber; onu oturtun, dedi. Onlar da oturttular. 
Rasulullah (s.a.) Sa'da; onlar hakkmda hukum ver, dedi. Sa'd dedi ki: 
Benim hukmum §Udur: Onlarm sava§<;llanm olduresin, c;ocuklanm ve 
kadmlanm esir alasm, mallanm da taksim edesin. Rasulullah (s.a.) 
buyurdu ki: Onlar hakkmda Allah'm ve Rasulunun hukmuyle huk
mettin. Sonra Sa'd dua ederek dedi ki: Allah'1m, eger peygamberini Ku
rey§'lilerle bir daha sava§tlracaksan, beni de onunla beraber k1l. Eger 
peygamberinle onlar arasmda sa va§l sona erdireceksen benim camm1 
al. Sa'd'm yaras1 de§ildi. Kulak kupesi kadar bir mikdar dl§mda hepsi 
iyi oldu. Ve donup Peygamberin yatt1g1 kubbenin altma oturdu. 

Hz. Ai§e dedi ki: Rasulullah (s.a.), Ebubekir ve Orner onun yanm
da haz1r bulundular. Muhammed'in nefsi kudret elinde bulunan Al
lah'a yemin ederim ki ben odamda Ebubekir'in aglaY!§Iyla Omer'in agla
Yl§lm birbir~nden ay1rd ediyordum. Ve Allah Teala'mn buyurdugu gibi 
onlar kendi aralarmda birbirine merhametli idiler. Alkame dedi ki: Ben 

Ah: 

Hz 
du 
m~ 

· Bu 
Ai1 
Ml 

be 
dil 
iki 
KE 

go 
za: 
la1 

di 
laJ 
ve 
~u 

lUJ 
isE 
M1 
ra 

go 
de 
de 
yo 

de 
ne 
Yl 
Sll 



Ahzii.b , 26.27) HAD!SLERLE KUR'AN.I KER!M TEFS!R! 6501 

Hz. Ai§e'ye §byle dedim: Ey Anac1gim, ya Rasulullah (s.a.) ne yapiyor
du. Hz. Ai§e dedi ki: Hz. Peygamberin gozii hi~ bir kimse i~in ya§ar
mazdl. Ancak (gozya§artacak bir §ey) goriirse s1ldece sakahm tutard1. 

. Bu hadisi Buhari ve Muslim Abdullah ibn Niimeyr kanahyla. .. Hz. 
Ai§e'den naklederler. Ancak o rivayet daha muhtasard1r. Onda Sa'd ibn 
Muaz (r.a.)m duas1 da bulunmaktad1r. 

i Z A HI 

HENDEK SA VA§I 

Hendek, Ahzab, Hisar gibi ~e§itli adlarla yad edilen Hz. Peygam
ber (s.a.)in bu sava§l, RasUlullah zamamnm miihim bir muharebesi
dir. Hicri be§inci Yllda (M.626) cereyan ettigine gore, Uhud harbinden 
iki Yll sonra vuku bulmu§tur. Bu hadisenin §iddet ve ciddiyeti Kur'an-1 
Kerim'de §U miiheyyic ayetlerle te'yid edilmektedir: 

<<0 vakit onlar iistiiniizden, altlmzdan size gelmi§lerdi. 0 zaman 
gozler Yllffil§, yiirekler g1rtlaklara dayannn§tl ve siz Allah'a kar§l tiirlii 
zanlarda bulunuyordunuz.», <<i§te orada m~'i.1linler imtihana ugratllml§
lardl. §iddetli bir sarsmtl ile sarsiliDI§lardu 

Kurey§'liler, Uhud'da muvaffak olmu§lard1; bununla beraber, ken
di kervan emniyetlerini te'min edecek tarzda biitiin Medine garnizon
Janm topraklarma ilave edip, dag1lan Miisliimanlarm son askeri muka
vemetlerini de lorarak bu zaferlerini bir sonuca baghyamadllar. Netice 
§Udur ki: Kurey§'li askerlerin harp sahasm1 terklerini miiteakib, Miis
liimanlar hemen eski harp durumlanm kazanmi§ ve miiteakib aylarda 
ise, daha 1slah edilmi§ hale bile gelmi§lerdi. 0 kadar ki, daha sonralan 
Miisliimanlarm §arkta Bi'r-i Ma'une ve Zat'iir-Rika (ikisi de Need sah
rasmdadlr) ve §imalde Dumetii'l-Cendel'e yaptlklan askeri seferler §a§
maz bir tarzda bize onlann, gun ge~tik~e geni§leyen niifUz sahalanm 
gostermektedir. Bunlar; §imalde M1s1r, Suriye ula§tlrma yollan iizerin
de bulunuyordu, aym zamanda §imal-i §arkide Irak kervan yolu iizerin
de bulunan mahallerdi. Bu suretle Mekke'lilerin kervanlarma biitiin 
yollar artlk biisbiitiin kapanmi§tl. 

Mamafih Benu Nadir Yahudi kabilesinin, Medine'den siiriilmesi, 
devlet merkezi dahilinde !lliisliimanlarm .durumlarmm kuvvetlenmesi
ne sebep olduysa da hari~te yeni yeni gii~liikler dogurmu§tur. Qiinkii 
Yahudiler §imale hicret etmi§ler ve Vadi'iil-Kura iizerinde Hayber vaha
sma yerle§mi§lerdi. Buras1, Suriye ticaret kervanlarmm yolu iizerinde 
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bir /ugrak yeridir. Bunlar, burada once mahalli ve civftr halkm1 Miislii
man devleti aleyhine hasmane hareketlerde bulunmaya te§vik ettiler. 
Boylece az bir zaman sonra, Dumet'iil-Cendel hakiminin bu. havaliden 
Medine'ye giden kervanlara zararh oldugunu gormekteyiz. (Mes'udi, 
et-Tenbih ve'l-i§raf, 248). Aym zamanda Gatafan kabilesi ile Hayber 
havalisinin bir senelik hurma mahsuliiniin tamam1m vermek mukabili, 
Medine'lilere kar§l giri§ilen miicadelede kar§lhkh yard1mla§mak i~in it
tifak akdettiler (Belazuri, Ensab, I, 343). Bundan ba§ka Hayber Yahu
dilerinden Nadiriler Mekke'lileri tekrar Medine'lilere kar§l hiicuma kalk
malan ve bunu bilhassa Gatafan ve Fezare'lilerinki ile aym zamana isa
bet ettirmek husftsunda te§vik etmeye ba§lad1lar. Son olarak calib-i dik
kat olmas1 dolaY1s1yla belirtmek laz1md1r ki, kararla§tlnlmakta olan Me
dine muhasarasma Hayber'liler, hf~ossaten Nadiri Yahudileri, kendilerini 
i~tirakten uzak tutuyorlar ve bu miicadeleye hi~ bir askeri birlik gonder
memeye ~ah§1yorlard1. · 

Dii§manm hakiki plamm izaha giri§meden evvel, onlann tarafmda 
i§ btrligine kalkml§ miittefikler mevzuundaki baz1 karanhk noktalan 
aydmlatmam1z faydah olacaktlr. 

Tarih~iler, umumiyetle, Mekke'lilerden ba§ka onlarm miittefikleri 
olarak; Ehabi§, Gatafan, Fezare, Murre, E§ca' ve Siileym kabilelerini 
zikrederler. Belazuri buna Sakif'i de eklemektedir. (Ensab, I, 343). Kim
se bu ittifak zincirine Benu Mustalik'in de d8,hil oldugundan §iiphe et
memektedir. ~imdi biz, bu sonuncularm ni~in ve nas1l Hendek harbi 
ile alakah oldugunu gosterecegiz. · 

Mustalikiler, Huza'ahlarm bir koludur, fakat bu kabilenin Hz. Pey
gamber (s.a.) ile miittefik diger kollarmdan farkh olarak bunlar, Eha
bi§ ziimresinden bir k1s1m ve Mekke'li Kurey§'lilerin miittefiki durumun
daydllar. (Daha fazla malumat i~in bak. Benim ccStudi Orientalistici, 
Presentation Volum to Levi Della Vida, i, 434, 447'de ~1kan C<Les Aha
bich de La Mecque)) adh makalem). 

~uras1 bellidir ki; Hz. Peygamber (s.a.), ya bu kabileden olan dost
lan veya bu kabile miisliimanlan vas1tas1yla, Mustalikilerin Medine'ye 
bir hiicum i~in haz1rland1klarma dair haberler elde etmi§ti ve tehlikeyi 
daha tomurcuk. halindeyken koparmak gf.tyesiyle onlara kar§l ani bir 
sefer tertibledi, Hendek muhasarac1larmm gelmelerinden iki ay evvel 
de onlan bertaraf etmeye muvaffak oldu. 

Tekrar edelim ki, bu sefer, Hendek harbinden tam iki ay evvel ta
hakkuk ettirilmi§tir. Bildigimiz gibi, tarih~ilerin bir k1sm1 bu hadiseyi 
H. 4, digerleriyse 5. ve nihayet diger bir k1s1m da H. 6. Ylla isabet etti
rirler. Fakat, Beyhaki'nin de izah ettigi gibi (Delail'qn-Niibiivve) biitiin 
bunlar bir hesaplama usuliiyle alakah §eylerdir. (Hz. Omer'in lSlaha
tmdan evvel miisliimanlar takvim y1hm ii~ ayn tarzda ba§latmaktay-
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d1lar: 1 - Hicretten bir y1l evvelden ba§latanlar, 2 - Hicretten bir y1l 
sonra ba§latanlar, nihayet 3 - Hakiki hicret y1lmda ba§latanlar.) Bu 
tic;: grup da ~aban aymda miittefik idiler ki, bu ~aban hakikatte Hen
dek harbinin cereyan ettigi aym y1lm ~aban ay1d1r. 

Bu konudaki §emay1 tetkik edecek olursak her taraftan Medine'yi 
ku§atan dii§manm arzettigi tehlikenin ciddiyet ve biiyiikliigii kendili
ginden anla§Ilacaktlr. 

Dumet-iil-Cendel h9~kimi, Medine'ye gelen kervanlara kaq1 teca
viiz hareketlerine ba§lad1g1 zaman Hz. Peygamber (s.a.) bunu ciddiyet
le kar§Iladl ve bizzat kendisi bir askeri birligin ba§mda oldugu .halde 
bunlan korkutmak gayesiyle yola «;:1kt1. ibn Hi§a~m, bize eserinin 668. 
sayfasmda naklettigi gibi, Hz. Peygamber (s.a.), bu seferinden tam ya
n yolda iken geri donmii§tiir. Bu yanm kalan sefer esnasmda Gatafan 
ve Fezare kabileleri arazilerinden gec;:ilmi§tir. i§te bu s1rada Medine'ye 
kar§l tertib edilmekte olan askeri komplonun pek yakm oldugunun og
renilmesi miimkiindiir. Ve belki de onlar bu tasavvurlanm Hz. Peygam
ber, Medine §ehrinden uzun bir sefer i<;in gaybubet ettigi, yani Dumet' 
iil-Cendel'e dogru «;:1ktlg1 zaman tahakkuk ettirecekler ve Medine'ye 
saldiracaklardL Her ne hal ise dii§man aynen evvelce Bedir'de oldugu 
gibi yani, miisliimanlarm tehdid ettigi kervan kac;:1p kurtuldugu halde, 
Bedir'de miisliimanlara kar§l sefere devam c.J.i1digi gibi, bu defa da Hz. 
Peygamber (s.a.)in yan yoldan donmesi iizerine haz1rllk ve planlann
da hie;: bir degi§iklik yapmam1§lard1r. Nitekim yine Hz. Peygamber 
(s.a.)in Mekke'deki gizli casusunun, haz1rlanan bu k1yam ve suikast 
haberini Medine'ye ula§tlrmas1 miimkiindiir. Bu haber, her halde Hz. 
Peygamber (s.a.)in kumanda ettigi, halen yolda bulunan orduya, on
larm bulunduklan karargaha ula§tmlml§ olacaktlr. Hakikaten e§-~e'
mi'nin bize verdigi ma'lumata gore Kurey§'lilerin bu haz1rllklan hak
kmdaki rapor, Huzailer tarafmdan fevkalade bir siir'atle tam dart giin
de Medine'ye ula§t'lnlmi§tlr (vasati olarak bu yol 12 giinde allmr). (e§
~e'mi, Sire, , Hendek bahsi) . 

Bana kallrsa, biitiin bunlar Hayber Yahudileri tarafmdan kurnaz
ca haz1rlanm1§ fesad ve suikastlerden ibi'trettir. Onlar bu suretle Mek
ke'lilerin muazzam kuvvetlerini Gatafanilerinki ile birle§tirip hep bir
den Medine'ye sald1rtmak ve diger taraftan da sa.dece bir a vue;: insanla 
Hz. Peygamber (s.a.) i Medine'den on be§ gtin mesafedeki Dumet'iil
Cendel bolgesine c;:ekmek istiyorlardL Bu plan tahakkuk ederse, bir ta§
la iki ku§ vuracaklar hem islam'm merkezi mahvedilip yerle bir edi
lecek, hem de Hz. Peygamber (s.a.) ortadan kaldmlacaktL Giri§ilen Du
met'iil-Cendel seferi bir tesadiif veya apayn bif hadise degil, Yahudiler 
tarafmdan tertib edilen bir oyunun diger bir k1sm1yd1. 
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Her neyse, Hz. Peygamber acele geri dondu ve Medine'de bizzat 
mudataa haz1rhk ve teqbirleriyle me§glll olmaya ba§ladl. 

Uhud'da alman dersten sonra, tf'tm bir mutftbakatla §ehrin bizzat 
dahilden mudafaa edilmesi kararma vanld1; muhfl,sarada kalmak, ac;1k 
arazide dovii§meye tercih edilmi§ti. Muhafaza ve muda.faay1 daha ko
lay kllmak ic;in bu islam §ehrinin musait ve uygun yerleri boyunca hen
dekler kaz1ld1. Musluman tarihc;iler umumiyetle bunun Selman el-Fa
risi'nin fikir ve mutalaas1 U.zerine yap1ld1gmi soylerler (Taberi, s. 1465) . 
Bununla beraber el-Vak1di ve el-Maknzi tarafmdan mahfuz tutulmu§ 
iki mektup vard1r. Ebu Siifyan'm Hz. Peygamber (s.a.)den c;arpi§ma 
yerine, harp sahasmda, ni<;in birdenbire herkesi §a§Irtan bir §ekilde, 
hendekler arkasma s1gmdigm1 ve hayretini iff!.de ederek bu yeni sevk' 
Ul-cey§ usuliinu kimden ogrendigini mustehziyane soran bir mektubu 
uzerine o buna bir mektupla cevab verdi: «Allah bunu bana ilham etti.» 
(Mektup metinleri ic;in bak. benim «el-Vesaik'us-Siyasiyye», adll ese
rimin 6. 7. mektuplar) . 

Fakat aym zamanda Hz. Peygamber (s.a .) askeri ihtis{l,s sahasm
da c;ok ileri idi ve bilhassa pek az kan ak1tmak suretiyle dii§mana ga
lebe etmekte, has1mlarmdan c;ok daha ustiin oldugunu hemen her yer
de isbat etmi§tir. 

islam'm ba§§ehri Medine'nin etrafma hendekler kaz1lmasma karar 
verildigi vakit Hz. Peygamber, beraberinde gerek Mekke'li Muhacir 
Muslumanlar ve gerekse Ensa,rilerden arkada§lan oldugu halde, ata 
binmi§ olarak araziyi tetkike <;Iktl. Gayeleri arazi hakkmda bir fikir 
edinmek, sevk'Ul-cey§ bak1mmdan ehemmiyet arzeden noktalan ta'yin 
ve tesbit etmek ve islfl.m ordusunun orduga,hmi kuracag1 yeri de tesbit 
etmekti (el-Vak1di, M~gazi, vr. 120 b). Her zaman oldugu gibi kadm
larm, c;ocuklarm yiyecek ·ve ic;ec;eklerin, degerli e§yalarm, otlak hayvan-

·Ianmn §ehirde bulunan yuzlerce kule ve hisarlarda toplanmas1 ve or
dunun Sal' dag1 eteklerinde karargah kurmas1 kararla§tmldl. Keza, bu
rada uzun ve derin bir hendegin ac;Ilmasi luzumu tesbit edildi. ~ehrin 
etrafmda, bilhassa cenubda c;ok kesafet arzeden bahc;eler vard1. Birc;ok 
bahc;eler arasmda mevcud gec;itler ise c;ok dar ve zikzak bir haldeydi ki, 
dii§man, buralardan yay1larak degil, ancak birerle veya iki§erle kol va
ziyetinde gec;ebilirdi. Tabiatlyla, dii§iiniilecek olursa c;ok say1da dahi ol
sa, boyle birerle kolda gelen bir dii§mam kuc;uk bir askeri mufreze ko
layhkla durdurabilir ve harekatma mani olabilir ve onlan kolayhkla 
bozguna ugratabilirdi. Dogu istikametinde, Benu Kurayza ve diger ya
hudilerin ikametgahlan vard1. Bu yahudilerle munasebetler bir mud
det muslihane devam etmi§tir. Gec;en bolumde de tefarruatlyla izah 
ettigimiz gibi, §imal ciheti tamamen ac;1k arazi ve bati ta!afmda da 
baz1 geni§likler vard1. 
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ilk olarak, kar§Ihkh duran, iki lavhk araziyi birle§tiren, (N) bic;i
minde bir hendek kaz1lmas1 kararla§tlnldl. Bu, §im8J-i §arkide ~eyheyn . 

c;ifte hisarlarmdan ba§layacak ve Mezat denen yerde <<Seniyyet el
Veda» tepesinin §imal tarafma ugrayacak ve donerek Benu Ubeyd 
tepesinin azc;ok uzagma uzanacak ve buradan tekrar Sal' dagma 
donup «Mescid el-Feth» camiinin azc;ok uzagma kadar gelecekti. (es
Samhudi, Hendek bahsi) . Daha soma, batlda ya§ayan kabileler kendi 
kendilerine mahsus mulahazalarla hendegi daha da cenuba, el-Gamame 
Musallaasma kadar uzatmi§lardL (Vak1di, el-Magazi, vr. 103 b). Bu hal, 
sonradan Vadi Besen suyunun yatak degi§tirmesine ve ac;1lan hendek 
boyunca akmasma sebep olmu§tur (el-Matari, Hendek bahsi). Bu hen
dek kaz1lmas1 fikri en cenubda mukim kimseler tarafmdan da o kadar 
tutuldu ki, hie; bir tehlikeye ma'ruz bulunmad1klan halde, Kuba ·aha
lisinden baz1lan hisarlarm etrafma hendekler kazm1§lard1r (Vakldi, el
Magazi, vr. 103 b). 

Tarihc;ilerimizin bize verdikleri ma'lumata gore, Hz. Peygamber 
(s.a.)in Dumet'ul-Cendel seferinden donu§u ile du§manm Medine'ye 
hucumu arasmda takriben 3-4 ayhk bir zaman arahg1 mevcuddur. Mus
luman gonulliilerin adedi cem'an uc; bini bulmu§tu. Hz. Peygamber (s.a .) 
hendegin kaz1lmas1 i§ini §U §ekil bir plan altma alnn§tl: Kaz1lacak yer
leri i§aretledi, her on ki§ilik tak1ma kirk zira'hk yer aYird1, derinlik ve 
geni§lik mesa.feleri de ta'yin edilmi§ti (_Taheri, s. 1467). Benim istih
rac; ettigime gore, kazllan hendegin uzunlugunun 5,5 kilometre olmas1 
icabetmektedir. Geni§lik ve derinlik hie; bir kaynakta sarih olarak zik
redilmemi§tir. Bununla beraber, bu hususa dair tesadufi bir atlf zikre
decegiz: Tarihc;iler Selman el-Farisi'den bahsederken onun saglam biin
yeli ve birc;ok kimsenin yapabilecegi bir i§i tek ba§ma yapabildigini, me
sela «5 zira' uzunlugunda ve 5 zira' derinliginde» toprag1 tek ba§ma 
kazdlgm1 zikretmektedirler. (Vak1di el-Magazi, vr. 103 b). Bu, hendegin 
eni ve derinligi hakkmda yegane ma'lumat degildir, diger kaynaklar 
bu durumu tamamlaYICl baz1 ma'lumata sahiptirler. ~oyle bir kayda 
da rast1anmaktad1r: Bir tek dar ko§e mustesna, hendegin hie; bir tara
fmdan du§manm en sec;kin athlan bile s1c;rayarak ic;eri nufuz edeme.z
lerdi. istisna edilen bu ko§e, her halde tarassut kulesi vazifesini goren, 
tepelerle c;evrili ve §a yet du§man buradan ilerlerse okc;ulann mukabele
siyle kolayhkla durdurulabilecek bir mahaldi. Vak1di diyor ki: «Hende
gin birc;ok giri§ c;1k1§ kap1lan vard1, fakat, biz bunlarm yerlerini bilme
mekteyiz.» (Magazi, vr. 103 b). Belki o bu ifadesiyle, tepelerin hendekle . 
birle§mi§ oldugu bu yerlere i§aret etmektedir. Mamafih, du§man athla
rmdan Nevfel el-Mahzumi'nin naklettigine gore kendisi bu hendekten 
atlamak istemi§ fakat, at1 ile birlikte ic;ine du§mu§tur (ibn Hi§am, 699). 
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Butun bu delillere gore, hendegin 9 metre eninde ve 4,5 metre derinli
ginde olmas1 mumkundur, 

ibn Hi§am'a gore (672), gonulliiler, hendek kaz1lmasmda butun 
giin ~all§Iyorlar Ve geceyi ge~irmek i~in evlerine, ailelerinin yaruna 
donuyorlardr. Bununla beraber Hz. Peygamber (s.a.) alc;:ak bir tepe 
iizerine bir c;:ad1r kurmu§ gece ve gunduz bu c;:adum .bulundugu nok
tada kalrm§tlr. (Bu mahalde kurulu Zuba,b Camii, bunun hat1rasm1 
halen canlandlrmaktadlr). Kendisi, hendeklerde «;ah§anlan te§ci' et
mek ic;:in zaman zaman bu birliklere gidiyor, bizzat kazma i§ine katlh
yordu; mudafaa plaru bu suretle tatbik edilmi§tir (Taheri, 1465-67). 

Tabii olarak bu kaz1 birliklerinin te§kili hususunda baz1 ma'sum 
munaka§a ve ihtilaJlar <;:1k1yor, fakat butun bunlar, Hz. .t'eygamber 
(s.a.)in huzurunda gayet muslihane. dostc;:a halledilip, mesele yatl§tln
hyordu. Yukanda Selman el-Farisi'nin fevkalade i§ g1karma kabiliye
tini nakletmi§tik. Onun yiizunden <;:1kan ihtila.flan bertaraf etmek ic;:in 
Hz Peygamber dedi ki: «Hayrr, Selman bizim, yani Peygamber ailesi 
(ehl-i Beyt)nin kaz1 birligindendir.» Buna bak1lacak olursa Hz. Pey
gamber (s.a.)in ve Selman'm i§tirak ettigi birlik sadece Peygamber aile
si, mesela Hz. Ali v.s. gibi kimselerden ibaretti. Fakat, Taberi'ye gore 
(1467), bu birlik diger kaz1 tak1mlan gibi Ensar ve diger zumrelerden 
katllan ferdlerden mute§ekkildi. Baz1 kaynaklarm ·(el-Vak1di, vr. 103 b; 
e§-~e'mi, Hendek bahsi) naklettiklerine nazaran, Hz. Ebubekir ve Hz. 
Orner digerleriyle beraber hie;: bir tak1ma i§tirak etmemi§lerdi; hatta bir 
gun, Hz. Peygamber (s.a.) c;:ok c;:ah§mak ve uykusuzluk sebebiyle butun 
bir gun uyumak mecburiyetinde kalmca Hz. Ebubekir ve Hz. Orner, Hz. 
Peygamber (s.a.) in ba§ ucunda beklediler ve onu uyandlrmamalan ic;:in 
gah§anlan o tarafa yakla§tlrmad1lar. Ayru kaynak §U calib-i dikkat ma'
lumatl da ilave etmektedir: Acele etmeleri sebebiyle Hz. Ebubekir ve 
Orner (muhtemelen diger baz1 Muslumanlar da) bu c;:abukluk ic;:inde se
pet bulamad1klanndan elbiseleri ic;:inde toprak ta§Ima~ mecburiyetin
de kalm1§lard1r. 

Hz. Peygamber (s.a.), tek ba§ma i§e nezaret etmi§ ve i§in en kuc;:uk 
teferruatma kadar murakabeyi elden b1rakmam1§tl. Bir defasmda, kaz1 
esnasmda <;!lkan buyuk bir ta§ hendegin daha fazla derinle§tirilmesine 
mani olmu§tu. Halk hendegin istikametini bu ta§m etrafmda dola§tlr
mak istedi. Fakat Hz. Peygamber, a§ag1 indi ve bizzat ta§l k1rarak ku
~uk parc;:alara ayrrd1 (ibn Hi§am, 673; Taheri, 1467 ve mut. bir diger 
vaka ic;:in, bak. ibn Hi§am, 671) . 

Herne kadar bu s1ra, oruc;: ayr alan Ramazan ayr ic;:inde bulunulu
yor idiyse de, c;:ah§ma hararetini kaybetmeksizin devftm etti gitti. Ka
ZlCilar i§ esnasmda turkiiler soyluyorlar ve kaz1 i§inde birbirleriyle yan
§a giriyorlardl. <;ocuklar bile genc;lik heyecaru ile me§bu' olduklan hal-
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de onlarm en iyi yardimcilan oldular. Zeyd ibn Sabit, o s1rada on y~
larmda bir c;ocuktu. SICak ve miitemadi c;ah§ma sebebiyle bir gun, i§ 
ba§mda uykuya daldL Bu, esasen §akac1 bir zat alan Umare ibn Hazm'
m goziinden kac;mad1; hemen Zeyd'in elbise ve kaz1 aletlerini aldl, on
lan latife etmek gayesiyle bir yere saklad1. Zeyd uyandlg1 vakit, tabi
atlyla deh§et ic;inde kaldL Vak'a Hz. Peygamber (s.a.)e kadar vard1g1 
zaman Zeyd'e «uykucu» (Ebu Rukkad=Uykucularm babas1) diye lakab 
tak1ld1 ve aym zamanda Umare'yi dahi, bu ya§ta bir ~ocukla bu tarzda 
agir §akalar yapmanm dogru olmadigml izah ederek hafifc;e payladl 
(Vak1di, vr. 103) . 

Ara s1ra ziyafatler de veriliyordu; baz1s1 bir koyun kesiyor, baz1s1 
da bir sepet dolusu hurma veya miimasil §eyler getiriyordu ... 

Hicri 1. ve Mil9 .. di 622 y1lmda meydana getirilen Anayasamn 44. 
maddesine gore, Medine Yahudileri h8,rici bir tehliktmin ic9,b ettirdigi 
mii§terek miidafaa halinde Miisliimanlarla te§riki mesai etmek mecbu
riyetinde bulunuyorlardL el-Vak1di'ye nazaran (vr. 103 b), Hz. Pey
gamber (s.a.) Benu Kurayza Yahudilerinden odiinc; kaz1 alet ve ede
vati alml§~lr. 

ibn Sa'd'a nazaran hendegin dogu taraf1, yani dogudaki lavhk ara
zi tarafmda kalan Ratic yak1mndaki ~eyheyn'in c;ifte hisarlanndan 
Zubab dagma kadar alan l}endek par~as1 Muhikirlere tevdi' edilmi§, 
geriye kalan klSlm, yani Zubab dagmdan K1bleteyn c9.mii yakmmdaki 
Benu Ubeyd dagma ve oradan Mezild dagma ugrayarak geri doniip Sal' 
dagmdaki Zafer camiine kadar alan bu uzun mesafe, c;ok daha kalaba
hk alan Ensarilere tevdi' edilmi§ti. 

Ratic mevkiiilin, bu namla amlan kalenin yerinde kurulu bir koy 
olmas1 kuvvetle muhtemeldir. Bugiin, bu kasabadan eser yoktur. 
~eyheyn hisarlan, bugun Uhud dagma yakm bir yerde bin9, edilmi§, gift 
kubbeli bir cami ile yadedilmektedir. Bir zamanlar kan koca iki ihtiyar, 
bu hisarlarda ya§amaya ba§lami§tL Hisilrlar, o kadar birbirine yakmd1 
ki, bu iki ihtiyar yukardan birbiriyle konu§abiliyorlardL i§te, ~ifte hi
sarlar ic;in <<~eyheyn» (yani iki ihtiyar) ismi, buradan ne§'et etmekte
dir. Zubab hala yerindedir ve ismi degi§memi§tir. Halbuki Benu Ubeyd 
mevkii ad degi§tirmi§ bulunmaktadir, daha dogrusu bu eski ad kulla
mlmamaktadlr .. Batl lavhk arazi iizerindeki K1bleteyn camii bu hava
liyi isimlendirmek ic;in kafi gelmekte ve kullamlmaktadir. Zafer camii
nin dogusuna isabet eden Mezad mevkii, el-Hazimi'nin Emakin adh ese
rinde belirtildigi gibi (No. 832), bir koyiin veya bir c;iftligin ismiydi. 
Sal' dag1 iizerindeki Zafer camii hala bilinmekte olup, gerekli onem veril
mektedir. Bu ismin verili§i, Hz. Peygamber (s.a.)in harpten evvel bir
~ok giinler miitemadiyen bu mevkide zafer ic;in Allah'a dua etmesiyle 
izah edilebilir; Allah, onu neticede me'yus etmedi. Bu cami, Hz. Pey-
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gamber (s.a.)in §ehrin dii§man tarafmdan muhasaras1 s1rasmda ~adl
nru kurmu§ bulundugu tarafta in§a edilmi§tir. Bu mevki Sal' dagmm 
§imali garbi tepelerinden biri iizerine isabet edip araziye tam manasly
la hakim bir durumdad1r. 

Hendek 'kazma i§i, siir'atle inki§af etti ve dii§man birlikleri, iki ta
raftan, §imalden ve eent1bdan sokiin ettikleri za:rnan hendek tamamlan
ffil§tl. 0 s1rada, ~evval aymm ilk giinlerinde bulunuluyordu. Dii§man, 
Uhud sava§mm yap1ld1g1 sahada olmak iizere, Medine'nin §imalinde 
ordugah kurdu. Kurey§li'ler Zegabe birle§me noktasma Ru'me kuyusu 
garbma rastlayan ve Curef ile el-Gabe orman arasma yerle§tiler. Ken
dileriyle beraber, iieretli askerler olan Ehabi§ler, Kinane ve Tihame aha
lisinden baz1 kabileler de gelmi§lerdi. Nakledildigine gr.:::-:::, dii§man 
10.000 kadar vard1; bunun 7.000'i §imal miittefiklerinden te'min edil
mi§ti. Kurey§'liler ve onlarm yolda§lan, yani eent1b miittefikleri, Kur'
an-1 Kerim'de yaz1lana nazaran «Miisliimanlarm alt yanlanndan» gel
mi§lerdi. Gatafani ve Fezare'liler yani §imal miittefikleri ki, bunlar, ya
ht1dilerin Hayber'in bir y1lhk hurma mahst1liine kar§lhk (el-Vakldi, vr. 
101-102), Benu Esed ve Need kabileleri ile birle§mi§ler ve «Miisliiman
larm iist yanlarmdan» gelerek V9~di Nu'man'daki Zeneb Nakma'da 
Uhud'un kar§ISmda karargahlanru kurmu§lardL Topyekt1n 7.000 kadar 
vard1lar. 

Dii§manm gelmesi iizerine Hz. Peygamber (s.a.) aile ferdlerini ayn 
ayn hisarlara g6nderdi (Taberi, 1470). Zeveesi Ummii'l-Mii'minin Hz. 
Ai§e, Benu Harise hisarmdayd1 (Taheri, 1476). Teyzesi Safiyye, Ensari 
§airlerinden Hassan ibn Sabit'e iUt olan Fari' his9xmdaydi ki, onun bu
rada iken gostermi§ oldugu bir §eeaat niimt1nesi hareket herkes~e bili
nen bir hust1stur (ibn Hi§am, 680). Medine yaht1dilerinden bir giirt1h 
Miisliimanlarm §ehri bo§altlp dl§anda miithi§ bir sava§a tutu§mas1m 
f1rsat bilerek, miisliimanlarm evlerini yagma, kadm ve ~oeuklanna te
eaviiz etmeyi kararla§tlrd1lar. Bunlardan biri, mezkt1r his9,ra girmek 
igin hisarm duvarma tlrmamnea, Safiyye bir k1h~ darbesiyle, onu 61-
diirdii ve kafasm1 a§ag1daki yaht1dilerin ayaklan ueunru attl, bunlar 
ise deh§et iginde ka~l§tllar (Lisan'iil-Arab, Kaf-Dad-Dad maddesine ba
klruz). Harbin sonunda her ne kadar kadm ise de ganimetten bir hisse 
almas1 kararla§tmldl; hakikaten buna l~.ytk bir i§ gormii§t"ii (Ya'kt1bi, 
II, 49). 

Yine kaynaklarda naklediliyor ki, harpten bir ay evvel hasad yapll
ffil§ ve mahst11 tarlalardan toplanml§tl (e§-~e'mi, II, 411; el-Vak1di, vr. 
102). ~e'mi bu hesaba gore, dii§man athlarmm geldikleri zaman, hay
vanlarma yedireeek hie;: bir §ey bulamad1klanru, aneak ordu ile birlikte 
ne getirmi§lerse onunla iktifa ettiklerini tasrih etmektedir. 

, Dii§man ordugah1m kurup yerle§inee, Miisliiman goniilliiler de ka-
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nl.rgahlanm Sal' dag1 yakmmda te'sis ettiler. Ve Hz. Peygamber (s.a.) de 
~adlnm Zubab dagmdan Zafer Camiinin bu giinkii yerine nakletti. Sel
man, Hz. Ebubekir, Osman ve Ebu Zerr'e izafe edilmi§, yanyana dene
cek kadar yakm dort cami vard1r ki, bize, mezkur §ah1slarm harp esna
smda c;ad1rlanm bugiin, bu camilerin bulunduklan noktaya kurmu§ ol
malan ihtimalini dii§iindiirmektedir. Yukarki be§ ca,mi, Medine'ye ug
rayan ha.c1lann biiyiik ta'zimini iizerlerine c;ekmektedir. Sec;kin 3.000 
miisliiman asker, otuz be§ ath, Hendegi enine ve boyuna muhafaza 
altmda tutuyorlar, bunun ic;in daimi devriye halinde fa9Jiyet gosteri
yorlardi (el-Vak1di, vr. 105) . 

Esas olarak, Sal' dagmda ve eteklerinde karargahlanm kuran Miis
liimarilar, kiic;iik birlikler halinde aynld1lar ve bunlar hendegin daimi 
ve esash olarak tarassut ve muhataza altmda bulundurulmas1 1gm, 
devriye usuliine gore kullamld1lar. Siivariler ve piy9,deler arasmda va
zife taksimi yap1ldl. Daha, esas sava§ ba§lamami§tl, fakat sadece her 
iki taraftan da baz1 kimseler birbirletine ok atmay1 deniyorlard1. Bil
hassa, dii§man hendegi gec;ebilmek ic;in bir kopriiba§I te'sis etmek gaye
siyle harekete gec;tiginde §iddetli ok atlmma tutuluyorlardl. Dii§man 
athlan da hendek boyunca dola§Iyorlar, Miisliimanlar cihetinde miida
faasi ihmiU edilmi§ bir giri§ mahalli anyorlard1. Bunlardan baz1 cesur 
athlar bir iki defa hendegi atlayarak a§maya te§ebbiis ettiler. Evvelce 
de gordiigiimiiz gibi Nevfel ibn Abdullah el-Mahsumi de hendegi atla
ffil§ fakat a§amayarak igine dii§mii§tii. Miisliimanlar, hemen onu ta§
lamaya ba§lad1lar. Nakledildigine gore Hz. Ali, arkada§lanm durdur
mu§ ve hendege inerek onun kafasm1 koparmi§tl. Dii§man, onun cese
dinin iade edilmesi igin 10.000 dirhem vermek istiyordu, bununla bera
ber, Hz. Peygamber (s.a.) o·nun bila iicret (fidye) ia,de edilmesine mii
saade etmi§tir (ibn Hanl::iel, I , 271; e§-~e'mi, IV, 214 a ve miit.) Diger 
bir defasmda birkac; dii§man aths1 islam ordusu hatlarma niifuz et
meye muvaffak oldu. Fakat kendi birlikleriyle irtibM1 kesilmi§ olarak 
has1mlan ic;inde kald1lar. Oliimu, bu dunya hayatmdan daha fazla oz
lemi§ bu Miisliiman muharibler arasmda daha fazla kalamayacaklanm 
anlayarak, hemen geldikleri yere dondiiler, fakat, geride birc;ok arka
da§lanrii olii b1rakmi§lard1 (Taheri, I, 475-476) . 

Karanhk bir gecede devriye gezen ve kar§I istikametlerden gelerek 
kar§Ila§an Miisliiman iki devriye birligi, birbirleriyle c;arpi§tllar, bu ara- . 
da ag1kga parola kullamlmi§, fakat yanh§hk meydana g1kana kadar ya
ralananlar olmu§, kan dokiilmii§tii. Vak'a Hz. Peygamber (s.a.)e anla
tlldigi vakit dedi ki: «Olen, §ehid olarak olmii§tiir, yaralananlar1 Allah 
yolunda yaralanmi§lardir.)) Neticede bu vak'a dolay1s1yla kimseyi ceza
landirmami§tlr. (Fazla ma'lumat ic;in, Burhan'iid-Din el-Marginani'nin 
((ez-Zahiret'iil-Burhaniyye)) adh eserinin «Sava§ta arkada§larmi oldii-
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ren Miisliimanlarn meselesini inceleyen 23. boliimiine bak. Yeni Cami, 
istanbul, elyazmas1) . Tabiatlyla o bununla, islam ca.mias1 mensublan
m ileride daha dikkatli olmalan it;in ik?\.z ediyordu. 

Kurey§'lilerin gerek kendileri ve gerekse hayvanlan it;in, yiyecek 
y1gmaklan tiikenmeye ba§lami§tl. Anla§llan bunlar, yolu daha errmi
yetli ve Mekke'den daha yakm olan Hayber'den bir miktar yiyecek tak
viyesi gormii§lerdir. Naklediliyor ki, Nadiri yahudilerinden olan Huyey 
ibn Ahtab, Hayber'den yirmi deve yiikii arpa, hurma ve hurma agac1 
kabugu gondermi§tir. Fakat b1.mlar, uyamk Miisliiman devriyelerinin 
eline dii§mii§tiir. Devriyeler, develeri yiikleriyle birlikte, ganimet olarak 
kestirme yollardan islam ordusuna ula§t1rm1§lard1r (e§-Se'mi, ait oldu
gu yerde) . 

Erzak y1gmlarmm tiikenmesi ve muha .. saranm gayr-i miiessir bir 
§ekilde devam edip gitmesi, Kurey§'lileri son derece sinirlendiriyordu. 
Burada, bir N~diri Yahudisi olan Huyey ibn Ahtab'dan, Medine'de 
ya§ayan yahudileri islam ordusuna kar§l §ehir it;inden harekata get;
meleri suretiyle arkadan vurmaya te§vik etmesi §eklinde istifadeyi dii- · 
§iindiiler. Medine'de ya§ayan ·yahudilerin en kuvvetlileri olan Kurayzi 
Yahudileri, kendi kurnaz dinda§lan tarafmdan (her ne kadar ba§lan
glt;ta tereddiit etmi§lerse de) sonunda, bu i§e ikna' edilmi§lerdir. Buntin 
iizerine. Kurayziler haz1rhga ba§ladllar. Fakat; onlarm pek erkenden 
degi§en tav1rlan, baz1lannm Hz. Peygamber (s.a.)e ismen tecaviiz ve 
hakarette bulunmas1, etraflarmda bulunan baz1 miisliimanlann du
rumdan §iiphelenmelerini mucib olmu§tu. Hz. Peygamber (s.a.) hakiki 
durumu ara§tlrmak ve haber toplamak gayesiyle, gizli bir memurunu 
§ehre gonderdi; bu ajana, §ayet bu soylentiler dogru ise kimseye bir §ey 
sezdirmemesi ta'limatm1 vermi§ti. Bu memur, geri dondiigiinde her 
§eyi ogrenmi§, Hz. Peygamber (s.a.)e hakiki durumun mevzuu bahis 
§iiphelerden daha da kotii oldugunu haber vermi§ti. Onlarm bir ani 
hiicuma kalkma diizenleri, Hz. Peygamber (s.a.)in elde ettigi bu delil
lerden t;Ikanlml§ olabilir. ~e'miye nazaran (II, 213 a) Kurayziler, ge
celeyin §ehrin Miisliiman kesimine taarruz etmek istiyorlardl. Bunun 
lt;in, Hz. Peygamber (s.a.) 200 ki§ilik bir kuvvetin ba§mda Selimet ibn 
Eslem ibn Hurey§ ve 300 ki§ilik bir kuvvetin ba§mda da Zeyd ibn Ha
rise'yi miisliimanlarm oturdugu bolgeyi korumak iizere hemen muhte
lif istikametlerden sevketti. Bu muhaf1z askerler, biitiin gece yiiksek 
sesle «islam harp nidas1n olan (Allahii Ekber) i tekrar ettiler. Kurayzi
ler deh§ete kap1lml§lard1, yerlerinden k1p1rdayamad1lar bile (ibn Sa'd, 
Tabakiit II, 1, 48) . 

Diger bir tarihi rivayete gore (el-Vak1di, vr. 105) Hz. Ebubekir §OY
le demi§tir : «Ben, bu t;ok muhatarah olan giinlerde, s1k s1k Sal' dagmm 
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zirvesine ~1kar, Medine'ye, Musltiman evlerine bakar ve onlan yerli ye
rinde gorunce de Allah'a §tikrederdim.l) 

Sal' dag1 uzerindeki kayalara yaz1lrn1§ baz1 grafitl yaz1lar dahi bu 
sava§m §iddeti hakkmda ma'lumat vermekte ve ayru zamanda Muslu
manlarm hissettikleri ciddi endi§elere dair deliller ta§Irnaktadir. (Bu 
yaz1lar hakkmda bak. isl9 . .mic Cultur, October 1939, Haydarabadj Dec
can). Hz. Omer'in el yaz1s1yla yaz1lm1§ bu yaz1lardan birinde §Unlar 
okunuyor: «Gece gunduz, butun bu aksiliklerin duzelmesi i~in Ebube
kir ve Orner, acizane duada bulunduiar.l> <;ok bellg olan bu ifade §erhe
dilirse, durum kavramlabilir. 

Anla§Ilan, hendegin ote tarafmdan muha.sarac1lar faiUiyetlerini o 
kadar art1rrni§lard1 ki, Hz. Peygamber (s.a.) ve diger mudafiler, namaz
lan i~in bile vakit bulamamaya ba§ladilar. Hatt~ bir defasmda, ogle, 
ikindi, ak§am ve yats1 namazlanm geceleyin hepsini birden eda etmek 
mecburiyeti has11 olmu§tu (Kenz'til-Ummal, Ahza,b bahsi; ibn Sa'd, Ta
bakut II, 1, 49) . Bu vak'a muhasaramn son gunlerinin ne kada:r buh
ranh olduguna diHr en ~ok anlatllan ha,disedir. Evvelce de gosterildigi 
gibi, bu gunlerin ciddiyeti i~in Kur'an'm da §ehadetine muracaat edile
bilmektedir. 

Hal ve vaziyet, sur'atle hareket etmeyi icabettiriyordu. Bu yuzden, 
Hz. Peygamber (s.a.)in dti§man saflan arasmda aynhk yaratmak i~in 
Haris ibn A vf ve Uyeyne ibn Hlsn'm reislik ettikleri Gatafa,n ve Fezare · 
ztimreleriyle, Kurey§'lilerin bu haris ve a~gozlii muttefikleriyle ayn 
sulh gorti§melerinde bulunmak uzere gizli memurlar gonderdigini mu
§ahede etmekteyiz. Bir muddet pazarhktan sonra, bir anla§ma zemini 
ortaya ~1ktl ve bu bir par§omen uzerine kaydedildi. Medlne'nin senelik 
hurma mahsultinden hisse isteniyordu: Hz. Peygamber (s.a.) tarafm
dan u~te bir teklif edilmesine mukabil, rnti§kilpesent dti§man, yanm 
hisse talep ediyordu. Tekrar edelim ki, bunlar, Kurey§'lilerle, esasen 
buna mumasil §artlar tahtmda, kuvvetlerini birle§tirmi§lerdi; bunu da
ha evvel arzetmi§tik. Aynca, bunlarla Musltimanlar arasmda, hususi 
bir munazaa ve ihtilat yoktu; onlar sadece ucretle tutulmu§ menfaat
perest askeri topluluklardl. Mamafih Medine'li bah~e sa.hipleri bu fahi§ 
talebe raz1 olmakla, pek istifadeli neticeler dogmayacagm1 samyorlard1; 
neticede, muzakereler kesildi (ibn Hi§arn, 676; Taberi, 1474). 

Bundan sonra, Hz. Peygamber (s.a.) propaganda yoluna muraca
at etti. ~imall Arabistan kabilelerinden E§ca'lann bir mensubu olan ve 
henuz islam'I kabul ettigi herkes tarafmdan bilinmeyen kabilesiyle be
raber hendek muhasarasma g_elmi§ ve o esnada musluman olan Nu'aym 
ibn Mes'ud'u Kurayzi Yahudileri arasma gonderdi. Bu z?tt orada dedi 
ki: «Bu vaziyette Mekke'lilerin muvaffakiyet kazanacaklan kat'iyetten 
~ok uzakta kalmi§tlr. Fakat, bir defa bu mustevll yabanc1lar donup gi-
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derlerse ki, er-ge~_; mutlaka hi~_; bir §ey yapamadan · di::iniip gideceklerdir, 
siz kendinizi Hz. Peygamber (s.a .)e kar§l miidafaadan aciz kahrSllllZ. 
Siz, Mekke'lilerin, eski hem§ehrilerini son neferine kadar maglU.b ettik
leri kat'iyyet kesbedene kadar yerinizden ktptrdamaymtz. Bu maksad
la, onlardan te'minat olarak rehin isteyiniz.» Kurayziler, bu nasihat1 
ma'kul buldular; sonra gizli ajan, Kurey§ilerin karargahma gitti ve on
lara, ald1g1 haberlere gore Kurayzi yahudilerinin Hz. Peygamber'le bir
likte gizli bir harekete giri§tiklerini ve onunla alan dostluklarma te'
minat olmak iizere baz1 Kurey§ ileri gelenlerini ele ge~_;irip kendisine re
hin olarak teslim edeceklerini si::iyledi; ((Bu yahudilere dikkat ediniz. En 
iyisi, §U mii§terek sava§ta sizinle alan te§riki mesailerinin samimiyyet 
derecesini tahkik i~_;in mukaddes Sebbes giinii onlardan sava§a katllma
lanm isteyiniz. <;iinkii Miisliimanlar, o giin Yahudilerin bu hallerini bil
diklerinden onlarm cephesinde miid9Jaayt gev§ek tutarlar.» Bilahare, 
aym §ekilde Gatafani ve diger dii§man ziimrelerine de i::igiitler verdikten 
sonra, Nu'a.ym, islam ordugahma avdet etti ve Yahudilerin Hz. Peygam
ber (s.a .)e kar§l ellerinde bulundurmak gayesiyle diger miistevlilerden 
te'minat istedikleri §a¥iasmt yayd1. Hz. Peygamber (s.a .) de usulen, or
dugahta 1_;1kan bu si::iylentilerden haberdar oldu ve dedi ki : ((Yahudilere 
bu §ekilde hareket etmelerini belki de biz emrettik.» Mes'ud'un-Nem
mam isimli dii§man casuslarmdan biri (bu z9,tm Hz. Peygamber (s.a.) 
tarafmdan gi::inderilen yukardaki gizli ajan Nu'aym ibn Mes'ud'un ba
bast oldugu anla§tliyor; kendisi ebleh bir ihtiyardt), acele Kurey§;lilerin 
kampma ko§tu, miikemmel bir haber getirmi§ olmak ugrunda Ku~ey§'
lilerin kumandam Ebu Siifyan, Hz. Peygamber (s.a.)in Yahudilerin re
hin istemeleri hususunda nas1l talebte bulundugunu, oldugu gibi anlattL 
Aym zamanda, Yahudilerden de bir hey'et gelmi§, Hz. Peygamber (s.a.) 
ile alenen sava§a ba§lamadan evvel rehin almak istediklerini ve bu hu
sustaki arzulanm izah ediyorlardL Mezkur propaganda, Kurey§'liler ara
smda §iiphe tohumlarmm ekilmesinde cidden muvaffak olmu§tu. Bu 
suretle, Kurayzilerle miittefiklerinin aras1 sogumu§ ve te§riki mesai et
me i§i ~mya dii§mii§tii (ibn Hi§am, 680; . Serahsi :;;erh-i Siyer'iil-Kebir, 
yehi ne§ir, I, 84-85) . 

Harbe miisait aylarm sonuncusu alan :;;evv8J ayt sana ermek iize
reydi. Allah'm sil&hlan terk hususunda inldesi oldugu miiteakip ii~_; ay
dan ilki Ziilka'de ayt yakla§maktaydL Bu aylarda Mekke'liler sava§mak
tansa, Ka'be'nin bulundugu Mekke'ye di::iniip gelen hactlan kar§tlamayJ 
ve onlardan faydalanmayt daha miireccah buluyorlardt; bu onlar i~_;in 

bir di::inii§ sebebiydi. Allah'm sava§l men'ettigi aylar geldigi halde sava§· 
mak onlarm bagh bulunduklan bu kaideye bir tecaviiz te§kil ediyordu. 
Nitekim gtda ytgmaklan tiikenmi§ti; hatta soguk ve miithi§ bir riizgar 
c;1kml§, ordugahta si::ikiip atmadlg1 ~_;ad1r b1rakmam1~tl . Ebu Siifyan 
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memlekete, Mekke'ye donmeye karar verdi ve digerleri de onlan ta'kib 
ettiler. Nakledildigine nazaran, Ebu Siifyan o kadar peri§an bir halde 
idi ki, bindigi devenin ayaklarmm iple bagh oldugunu hatlrlayamaya
cak kadar §a§km bir halde ona atlad1 ve hemen donmek istedi. .Bu hal
de bile, zeki Mekke'li kumandan, tela§ arasmda Halid ibn Velid ve Amr · 
ibn As'a herhangi bir Miisliiman ta'kibi halinde donen ordunun ard1m 
200 ki§ilik bir siivari kuvvetinin ba§ma gec;erek korumalanm emretmeyi 
unutmadl. (Muhammed Hamidullah, Hz. Peygamber'in Sava§lan, 85-
108). 

----------~00----------

28 - Ey peygamber; e~lerine de: Eger dunya hayat1n1 
ve siislerini istiyorsan1z, gelin size bagu;ta bulunayrm ve 
guzellikle sahvereyim. . 

29 - Y ok eger Allah'1, Rasfilunu ve ahiret yurdunu is
tiyorsamz, muhakkak ki Allah ic;inizden iyi davranan ha
nrmlara buyiik _mukafat haz1rlami~tlr. 

Diinya Hayati m1, Allah Ve Rasftlii mii? 

Bu ayet-i kerime Allah Teala'dan Rasuliillah'a bir emirdir. Hamm
lanm serbest b1rakmasm1 bildirmektedir. Onlar isterlerse peygamberden 
ba§ka birisinin yamna gidip orada diinya hayatlm ve susunii elde ede
bilirler. isterlerse peygamberin yamnda kahp onun sikmtlh hayatma 
dayamrlar. Bu konuda muhayyerdirler. AtlCak sabretmeleri halinde Allah 
katmda sonsuz sevaba eri§irler. Peygamberin hammlan -Allah onlardan 
raz1 olsun onlan da ho§nud etsin- Allah'! RasUliinii ve a.hiret diyanm 
tercih ettiler. Bu sebeple Allah da onlara hem diinya hayatlmn haynm, 
hem de ahiret hayatmm mutlulugunu bah§etti. 

Buhari der ki: Bize Ebu Yemman ... Abdurrahman'm oglu Ebu Se
leme'den nakletti ki; Hz. Peygamberin e§i Hz. Ai§e (r.a.) ona §i:iyle haber 
vermi§: Allah Teala peygamberin e§lerini muhayyer b1rakmasm1 emret
tigi zaman, Rasuliillah (s.a.) ilkin benimle ba§ladl ve dedi ki; sana bir 

Tefslr, C : Xll; F. 409 
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konuyu hatlrlatacag1m. Anne ve babanla isti§are ettikten sonra cevab 
ver, acele etme. 0 anne ve babamm bana peygamberden aynlmaYI em
retmeyeceklerini ~ok iyi blliyordu. Hz. Ai§e sonra §6yle dedi: Rasulullah 
(s.a.) Allah Teala'nin «Ey peygamber; e§lerine de : Eger diinya hayatl
m ve siislerini istiyorsamz gelin size bagi§ta bulunay1m ve giizellikle sa
Livereyim.» ayetini ve miiteakib ayeti sonuna kadar okudu. Ben Hz. 
Peygambere dedim ki : Bu konuda ben, anne ve babamla ni~in isti§are 
edeyim? Zaten ben, Allah'1, Rasuliinii ve ahiret diyanm istiyorum. Bu
hari bu hadisi muallak olarak Leys'den de nakleder ve der ki Yunus 
bize ... Hz. Ai§e'nin §6yle dedigini nakletti. Yukardaki hadisi kaydettik
ten sonra ilaveten §Unu zikreder. Hz. Ai§e dedi ki: Sonra Hz. Peygam
ber bana yaptlg1 gibi tek tek diger e§lerine de aym teklifi yaptl. Bu
hari hadis ravileri arasmda yer alan Ma'mer'in mustarib bir ravi oldu
nu sayler. Bazan Ziihri kanahyla Ebu Seleme'den bazan da Ziihri kana
llyla Urve'den ve Hz. Ai§e'den hadis naklettigini bildirir. 

ibn Cerir Taberi dedi" ki: Bize Abede ed-Dabbi. .. ·Ebu Seleme'den 
nakletti ki; o §6yle demi§: Hz. Ai§e dedi ki: Muhayyerlik ayeti nazil 
olunca Rasulullah (s.a.) §6yle dedi: Sana bir konuyu hatlrlatmak isti
yorum. Bu konuda anne ve babanla isti§are etmeden hiikiim verme. Hz. 
Ai§e dedi ki: Ben; nedir o ey Allah'm Rasulii? dedim. Hz. Ai§e bir daha; 
ey Allah'm Rasulii nedir o? deyince Hz. Peygamber anne ve babanla is
ti§are etmeden bu konuda karar verme, dedi. Hz. Ai§e der ki: Sonra Hz. 
Peygamber «Ey peygamber, e§lerine de : ... » i'l.yetini sonuna kadar oku
du. Hz. Ai§e der ki: Biz Allah'1, Rasuliinii ve ahiret yurdunu tercih edi
yoruz, dedim. Bunun iizerine Hz. Peygamber sevindi. 

Abdullah ibn Veki' ... Ebu Seleme kanahyla Hz. Ai§e'den nakleder 
ki; o, §6yle demi§: Muhayyerlik ayeti nazil olunca Rasulullah (s.a.) 
benden ba§ladl ve dedi ki: · Ey Ai§e, ben sana bir konuyu ~acag1m. Sen 
onu baban Ebubekir ve annen Ummii Ruman'a a~1p sormadan bu ko
nuda bana bir §ey soyleme. Ey Allah'm Rasulii nedir o? dedim. Rasu
lullah (s.a.) Allah Azze ve Celle'nin «Ey peygamber; e§lerine de-: Egcr 
diinya hayatlm ve siislerini istiyorsamz gelin size bagi§ta bulunaYim ve 
giizellikle sahvereyim. Yok eger Allah'1, Rasuliinii ve ahiret yurdunu 
istiyorsamz, muhakkak ki Allah, i~inizden iyi davranan hammlara bii
yiik miikatat haz1rlarm§tlr.>> ayetini okudu. Hz. Ai§e der ki: Ben Allah'1, 
Rasuliinii ve ahiret yurdunu istiyorum ve bu konuda ne babam Ebube
kir'e ve ne de anam Ummii Ruman'a dam§acag1m. RasUlullah (s.a.) 
bunun iizerine giilerek diger odalan dola§tl ve orada; Ai§e §6yle ve §6yle 
dedi, diyerek benim soziimii tekrarlad1. Onlar da; biz de Ai§e'nin dedi
gini diyoruz, dediler. Allah onlann hepsinden raz1 olsun. Bu hadisi ibn 
Ebu Hatim .. . Muhammed ibn Amr kanahyla Ebu .Seleme'den nakleder. 

ibn Cerir Taberi der ki : Bize Said ibn Yahyi'L .. Amr'dan nakletti 



Ahzab, 28-29) HAD!SLERLE KUR'AN-I KERIM TEFSIR! 6515 

ki; Hz. Ai§e §oyle demi§: Allah Teala Hz. Peygambere kadmlanru mu
hayyer b1rakmas1 konusunda ayet indirince, Rasulullah (s.a.) bana gel
di ve dedi ki: Sana bir konuyu hatlrlatacag1m. Babanla isti§are etme
den bana ~abucak cevab verme. Ben; ey Allah'm nebisi nedir o? dedim. 
Rasulullah buyurdu ki: Ben, sizi muhayyer b1rakmakla emrolundum. 
Sonra yukardaki iki ayeti okudu. Hz. Ai§e dedi ki: Babanla isti§are et
meden ~abucak cevab verme demen de ne oluyor? Ben Allah'1 ve Ra
sulU.nu tercih ederim, dedim. Bunun uzerine peygamber sevindi ve ayru 
konuyu diger harumlarma da a~1klad1, onlar da ayru §ekilde kar:~l11k 
verdiler ve Allah'm Rasulunu tercih ettiler. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Yezid ibn Sinftn el-Basri... Abdullah 
ibn Abbas'tan nakletti ki; o, §oyle demi§: Hz. Ai§e dedi ki: Muhayyerlik 
ayeti indiginde Hz. Peygamber harumlan arasmda ilkin benden ba§lad1 
ve dedi ki: Ben sana bir konuyu hatlrlatacag1m. Anne ve babanla isti~ 
§are etmeden bana ~abucak cevab verme. Hz. Ai§e dedi ki: Anne ve ba
bamm bana peygamberden aynlmaYl emretmeyeceklerini Rasulullah 
(s.a.) ~ok iyi biliyordu. Hz. Ai§e dedi ki: Sonra Hz. Peygamber §oyle de
vam etti: Allah Teala ((Ey peygamber e§lerine de : ... » buyuruyor ve iki 
ayeti sonuna kadar okudu. Ben dedim ki: Ben, bu konuda rm anne ve 
babamla isti§are edecegim? Ben dogrusu Allah'1, Rasuliinu ve ahiret 
yurdunu istiyorum. Sonra Hz. Peygamber butiin harumlanru muhayyer 
b1rakt1. Onlar da Hz. Ai§e (r.a.)nin soyledigini soylediler. Allah onlarm 
hepsinden raz1 olsun. Buhari ve Muslim bu hadisi Kuteybe kanahyla 
Hz. Ai§e'den aynen rivayet ederler. imi3,m Ahmed ibn Hanbel der ki: 
Bize Ebu Muaviye ... Hz. Ai§e'den §oyle dedigini nakletti : Rasulullah 
(s.a.) bizi muhayyer b1raktl biz de onu tercih ettik. Buhari ve Muslim 
de bu rivayeti A'me§ kanahyla naklederler. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Ebu Amir Abdiilmelik ibn 
Amr ... Cabir'den nakletti ki; o §oyle demi§: Hz. Ebubekir (r.a.) Rasu
lullah (s.a .)m yaruna gelip girmek i~in izin istedi. Halk peygamberin 
kaplSl onunde citurmu§lardl. Peygamber de oturmu§tU. Ancak Ebube
kir'e izin verilmedi, sonra Orner geldi, izin istedi ona da izin verilmedi. 
Daha sonra hem Ebubekir'e hem de Omer'e izin verildi ve Rasulullah 
(s.a.)m yanma girdiler. Hz. Peygamber ~evresinde e§leri olmak uzere 
oturuyordu ve suslnu§tu. Hz. Orner dedi ki: Bir soz etsem de peygamberi 
giildursem. Bunun uzerine Ey Allah'm Rasulu goruyor musun Zeyd'in 
klz1 -Orner harumm1 kasdediyordu- biraz once benden nafaka istedi. 
Ben de kafasm1 yard1m. Bunun uzerine Rasulullah (s.a.) on di§leri be
lirinceye kadar giildu ve dedi ki: i§te §Unlar da penim ~evremde otur
mu§lar benden nafaka istiyorlar. Hz. Ebubekir ayaga kalktl k1z1 
Ai§e'yi dovmek istedi. Bunun uzerine Hz. Orner de ayaga kalktl k1z1 
Hafsa'Yl dovmek istedi. Her ikisi de dediler ki : Peygamberin sahip ol-
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mad1g1 §eyi ondan istiyorsunuz ha? Rasulullah (s.a.) Ebubekir ve 
Omer'i durdurdu. Peygamberin hammlan dediler ki: Biz bu meclisten 
sonra bir daha Allah Rasuliinden yanmda bulunmayan hir; bir §eyi is
temeyecegiz. Cabir der ki : i§te bunun iizerine Allah TealA muhayyerlik 
ayetini indirdi ve peygamber Hz. Ai§e'den ba§layarak dedi ki: Ben, sana 
bir durumu hatlrlatacagim, ancak anne ve babanla isti§are etmeden _ ... 
r;abucak cevab vermeni istemem. Hz. Ai§e neymi§ o? deyince, Hz. Pey-
gamber «Ey peygamber, e§lerine de : Eger diinya hayatlm ve siislerini 
istiyorsamz, gelin size bagi§ta bulunaytm ve giizellikle sallvereyim. Yok 
eger Allah'1, Rasuliinii ve ahiret yurdunu istiyorsamz, muhakkak ki Al-
lah ir;inizden iyi davranan hammlara biiyiik miikafat hazirlarm§tlr.» 
ayetini okudu. Hz. Ai§e (r.a.) dedi ki: Ben senin ir;in mi anne babama 
dan1§acag1m? Haytr, ben Allah'1 ve Rasuliinii tercih ediyorum. Ve sen-
den hammlarmdan hir; birine benim tercih ettigim §eyi soylememeni is-
tiyorum. Bunun iizerine Hz. Peygamber buyurdu ki: Dogrusu Allah Te-
ala beni zorlaytCl ve Slkl§tlriCl olarak gondermemi§tir. Yalmzca ogretici 
ve kolayla§tlnci olarak gondermi§tir. E§lerimden hangisi neyi tercih et-
tigini soylerse ben de onu kendilerine hemen veririm. Bu hadisin tah-
ricinde Muslim yalmz kalmi§tlr. Buha,ri tahric etmemi§tir. Miislim ve 
Nesei bu hadisi Zekeriya ibn ishak el-Mehdi kanallyla Cabir'den riva-
yet ederler. 

Abdullah ibn Ahmed ~er ki: Bize Siireyc ibn Yunus ... Hz. Ali (r.a.) 
den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) e§lerini diinya ile ahifet arasmda mu
hayyer b1raktl. Ancak bo§anma konusunda muhayyer b1rakmad1. Bu 
rivayet munkatl'd1r. Hasan ve Katade ile ba§kalan buna benzer bir ri
vayeti naklederlerse de bu rivayet ayetin zahirine aykmdlr. Qiinkii ayet-i 
kerime'de «Eger diinya hayatlm ve siislerini istiyorsamz, gelin size ba
gi§ta bulunaytm ve giizellikle sallvereyim.» buyuruluyor. Yani haklan
ruzl odeyeyim ve sizi serbest b1raklp bo§ayaytm. 

Bilginler Hz. Peygamberin bo§amas1 halinde hammlanmn ba§ka
Siyla evlendirilip evlendirilemeyecegi konusunda ihtilaf etmi§lerdir. Bu 
hususta iki gorii§ vard1r. Sahih olan gorii§, Peygamber bo§arsa hammla
rmm ba§kas1yla evlenebilecegi noktasmdad1r. Boylece bo§amanm ana 
maksadi gerr;ekle§mi§ olur. Allah en iyisini bilendir. ikrime dedi ki: 0 
giin, Hz. Peygamberin dokuz hamrm bulunuyordu. Bunlardan be§i Ku
rey§ kabilesindendi. Hz. Ai§e, Hafsa, Ummii Habibe, Sevde, Ummii Se
leme. Peygamberin nikah1 altmda Nadr kabilesinden Safiyye Bint Hu
yey, Hilal kabilesinden Meymune Bint el-Haris, Esed kabilesinden Zey
nep Bint Cah§ ve Mustallk ogullan kabilesinden Ciiveyriye Bint el-Ha
ris idi. Allah onlardan raz1 olsun ve onlan da ho§nud etsin. 

}~~t(j' ~~ ~sev~)~ ~--- ... \::---;.)\ ~~\: 
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30- Ey pey:gamber kad1nlan, sizlerden her kim apa
Qlk bir hayas1zhkla gelecek olursa, ona azab iki kat katla
nir. Bu, Allah'a pek kolayd1r. 

31 - Sizden her kim de Allah' a ve Rasftlune boyun 
egip salih amel i~lerse, onun mUkafatin1 da iki kat veririz. 
Hem biz ona comertce bir nz1k .da hazirlamu~IZdir. 

Allah Teala Allah'1, Rasultinii ve ahiret diyanm tercih ederek Ra
slllullah'la beraber kalmayt kararla§tlran peygamber hammlanna ogiit 
vererek peygarriberine diyar ki: Onlarm durumunun diger kadmlarla 
aym almad1gm1 haber ver. Onlardan herhangi birisi apac;1k bir kotiiliik
le gelirse -ibn Abbas der ki; bu hayas1zhk ve ahlaks1zhkt1r- her halli
karda bu, §arttlr. ~art ise mutlaka vuku bulacak anlamma gelmez. Bu 
ayet, Allah Teala'mn §U · kavilleri gibidir: «Sana ve senden oncekilere 
de dagrusu vahyetti ki : Eger §irk ka§arsamt. muhakkak amelinizi dii
§iirecektir.» (Ziimer, 65) <<Eger §irk ka§arlarsa anlarm yaprm§ alduk
lan ba§a gitmi§ alur.» (En'am, 88), <<De ki: Eger Ra)Vnan'm aglu al
mu§ alsayd1; ibadet edenlerin ilki ben alurdum.» (Zuhruf, 81}, <<Allah 
bir agul edinmek isteseydi; yarattlklanndan diledigini sec;erdi. Tesbih 
ederiz O'nu. 0, tek ve Kahhar alan Allah'tlr.» (Ziimer, 4). Peygamberin 
e§lerinin mevkileri yiice aldugundan anlarm i§ledikleri suc;un cezas1mn 
da ag1r almas1 gerekir ki anlarm yiicelikleri ve deger leri c;ignenmemi§ 
alsun. Bunun ic;in Hak Teala <<Ey peygamber kadmlan, sizden her kim 
apac;1k bir hayas1zhkla gelecek alursa; ana azab iki kat katlamr.» bu
yuruyar. Malik Zeyd ibn Eslem'den nakleder ki; bu iki kat azab, diinya 
ve ahiret azab1dir. ibn Ebu Necih de Miicahid'den boyle rivayet eder. 
<<Bu Allah'a pek kalayd1r.» Basit ve ~nemsizdir. 

Bilahare Allah Teala, adaletini ve lutfunu hatlrlatarak buyuruyar 
ki: «Sizden her kim de Allah'a ve Rasuliine bayun egip salih amel i§
lerse» Allah'a ve Rasuliine itaat edip peygamberinin emrine ka§arsa; 
«Onun miikafatlm da iki kat veririz. Hem Biz ana comertc;e bir nz1k da 
hazirlaffil§lZdlr.» Yani cenneti. <;iinkii anlar cennette biitiin mahluka
tm iistiinde bir mertebede yiicelerin yiicesinde, A'l8,yl illiyyin'de R~
sulullah (s.a.) ile beraber bulunacaklard1r. Cennet mevkilerinin Ar§•a 
en yakm klsm1 alan Vesile'de alacaklardlr. ' 
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32 - Ey peygamber kachnlan, sizler kad1nlardan her
hangi biri gibi degilsiniz. Eger sakm1yorsaniz, edaJ1 
olmay1n yoksa kalbinde bir hastahk bulunanlar kotii ~ey
ler umarlar, ve hep ma'ruf soz soyleyin. 

33 - Evlerinizde oturun, ilk cahiliyye devrinde oldugu 
gibi ay1hp sa<;Ilmayrn. Namaz k1hn, zekat verin, Allah' ave 
Rasfilune itaat edin. Ey Ehl-i Beyt, Allah muhakkak ki siz
den eksikligi gidermek ve sizi tertemiz temizlemek ister. 

34- Evinizde okunan Allah'1n ayetlerini ve hikmeti 
hat1rlayrn. Muhakkak ki Allah, Latif, Hrubir olandlr. 

Ey Peygamber Kadmlan 

Bu da Allah'm hem peygamberin hammlarma, hem de onun iim
metinin hammlarma emrettigi bir edeb tarz1d1r. Allah Teala peygam
berin hammlarma hitab ederek kendilerine emrettigi gibi Allah'tan 

· korkmalanm ve onlarm diger kadmlara benzemediklerini, fazilet ve 
mertebe , bak1mmdan diger kadmlarla ayn.1 olmad1klanm belirterek 
«(Sozde) edah olmaym.n buyuruyor. Siiddi ve ba§kalan bu ifadenin, 
erkeklerle konu§urken agzm1z1 ve yiiziiniizii egip biikmeyin, demek ol
dugunu belirtmi§lerdir. Bunun ic;in Allah Tea:la miiteakiben «Kalbinde 
bir hastahk bulunanlar kotii §eyler umarlar. Ve hep ma'ruf soz soyle
yin.» ibn Zeyd'in dedigine gore haYir, ma'rUf, giizel ve begenilen sozler 
soyleyin, demektir. Bu demektir ki; onlar yabanc1lara dillerini egip bii
kerek seslenmeyecekler ve kadmlar yabanc1lara kocalarma seslendik
leri gibi sesleruneyec~klerciir. 
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<<Evlerinizde oturun.» ihtiyacm1z olmad1g1 takd'irde evinizin dl§ma 
c;lkmaym. $er'i ihtiyac_;:lar arasmda §artma uyarak d'tmide namaz kll
niak da yer allr. Nitekim Rasulullah (s.a.) da §oyle buyurmu§tur: Al
lah'm cariyelerini Allah'm mescidlerinden ahkoymaym. Ancak onlar 
camilere koku siiriinmeden c_;:1ksmlar. Bir ba§ka rivayette ise, onlann 
evleri kendileri ic_;:in daha haY1rhd1r, buyurmu§tur. 

Ebu Bekr el-Bezzar der ki: Bize Humeyd ibn Mes'ade ... Enes'ten 
nakleder ki; o §6yle demi§: Kadmlar Hz. Peygambere dertlenerek ey Al
lah'm Rasulii, erkekler bizden ayn olarak cihada gidiyor biz ise cihacta 
gidemiyoruz. Bizim ic_;:in Allah yolunda cihada gidenlerin ameline ula
§abilmemizi saglayacak bir amel yok mu? Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: 
Sizlerden her kim evinde oturursa; o Allah yolunda cihad edenlerin arne
linin derecesine ula§lr. Veya buna benzer bir kelime kullandL Haf1z Ebu 
Bekr el-Bezzar der ki: Biz bu hadisi Sabit'den ancak Revh ibn Miisey
yeb kanahyla biliyoruz ki, bu, Basra;h bir adamd1r ve me§hurdur. Bez- . 
zar aym §ekilde dedi ki: Bize Muhammed ibn MiisenniL . . Abdullah ka
nahyla Hz. Peygamberden nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyur
mu§tur: Kadm avrettir. Evinden c_;:1ktlg1 zaman onu §eyt8.n kar§Ilar. 
Onun ic_;:in Rabbma en yakm oldugu an evinin ic_;:idir. Tirmizi, Biindar 
kanahyla Amr ibn As1m'dan bu hadisi bu §ekilde riv9 . .yet eder. Yine 
Bezzar yukardaki isnad1yla, Ebu Davud da aym isnadla Hz. Peygambe
rin §oyle buyurdugunu naklederler : Kadmm evinin ic_;:indeki odasmda 
namaz kllmas1, evinde namaz kllmasmdan daha afdald1r. Evinde namaz 
kllmas1 ise evinin avlusunda namaz k1lmasmdan afdald1r. Bu hadisin 
isnad1 saglamdlr.-

. ~ 
«Ilk cahiliyye devrinde oldugu gibi ac_;:1hp sa~1lmaYln.» Miicahid 

der ki: Cahiliyye devrinde kadm erkekler arasmda gezinip dururdu. i§
te cahiliyye devrinin ac_;:Ihp sac_;:llmasl budur. Katade der ki: «ilk cahi
liyye devrinde oldugu gibi ac_;:1hp sac_;:1lmaym.» Yani evinizden <;lktigmlz
da boyle yapmaYln., Qiinkii o donemde kadmlar yiiriirken kmta kmta 
yiiriirlerdi. . Allah Teala bunu bu ayetiyle yasaklami§tlr. 

Mukatil ibn Hayyan der ki: «ilk cahiliyye devrinde oldugu gibi ac_;:I
llp Sac_;!IlffiaYln:» ayetinde gec_;:en ( cr.=JI ) kelimesi, ortiiyii ba§lll iize
rine atlp baglamamaktlr. Boylece hammlarm boynu, gerdam, kiipesi 
ve diger siis e§yalan goriiniirdii. i§te ayette ge~en a~1hp sac_;:1lmaktan 
maksad budur. Bilahare bu yasak biitiin mii'min kadmlara da te§mil 
edilmi§tir. 

ibn Cerir Taberi der ki: Bana ibn Ziiheyr .. . ibn Abbas'tan naklet
ti ki; 0, «ilk cahiliyye devrinde oldugu gibi ac_;:1llp sac_;:Ilmaym.» ayetini 
okudu, sonra §6yle dedi: Hz. Nuh ile iblis arasmda bin sene vard1 ve 

. Adem'in <;ocuklan iki batmdan gelmi§lerdi. Bir k1sm1 ovalarda bir k1sm1 
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daglarda otururdu. Dagdaki erkekler giizel, kadmlan da kanh canhyd1. 
Ovadaki· kadmlar giizel erkekleri kanh canhydl. iblis Aleyhilla'ne ova 
halkmdan bir adamm yamna gene; bir c;ocuk §eklinde geldi ve kendisirii 
onun yamnda hizmetc;i k1ld1. Adama hizmet ediyordu. iblis Aleyhilla'ne 
~obanlann c;ald1g1 kavala benzer bir §ey getirdi ve o giin insanlarm duy
madiklan bir sesi onlara duyurdu. Bu durum etrafa yaYildl, halk c;ev
reden gelip onu dinlemeye ba§ladllar. Bunu her Yil topland1klan bir 
bayram §ekline donii§tiirdiiler. Bu bayramda kadmlar, erkekler ic;in 
ac;1hp sac;1hyor ve siisleniyorlardl. Dag ahaJisinden bir adam o bayram 
giinii oradakilere saldlrd1. Kadlnlannm giizelliklerini gordii ve arka
da§lanna gelip onlarm giizelliklerini bildirdi. Onlar da adamm etrafm
da toplanarak ovadakilerin yanma gittiler boylece aralarmda fuhu§ ya
YJldl. i§te Allah Teala 'nm «ilk cahiliyye devrinde oldugu gibi ac;1hp sa
<;IlmaYln.» kavliyle kasdedilen budur. 

«Namaz k1lm, zekat verin, Allah'a ve Rasuliine itaat edin.» Allah 
Teala peygamberin hammlanm once kotiiltikten nehyettikten sonra, 
hay1r i§ler yapmalanm emrediyor. Bunlar arasmda yalmz ve yalmz Al
lah'a kullugun ni§anesi olan namaz1 kllmalanm, Allah'm mahlukatma 
iyi davranmak demek olan zekatl vermelerini, Allah ve Rasuliine itaat 
etmelerini bildiriyor. Bu, umumun hususa atf1 kabilindendir. 

«Ey Ehl-i Beyt, Allah muhakkak ki sizden eksikligi gidermek ve 
sizi tertemiz temizlemek ister.)) Bu ayet peygamberin hammlanmn. pey
gamber evinin halk1 arasma girdirildiginin ac;1k hiikmiidiir. <;iinkii bu 
ayetin niizul sebebi peygamberin hammlandlr. Niizul sebebi ya tek ba
§Ina ya da ba§kalanyla birlikte ayetin hiikmii ic;ine d9.hil olur. Sahih 
olan budur. ibn Cerir ikrime'den rivayet eder ki; 0 «Ey Ehl-i Beyt, 
Allah muhakkak ki sizden eksikligi gidermek ve sizi tertemiz temizle
mek ister.» ayetinin ozellikle peygamberin hammlan hakkmda nazil ol
dugunu sokakta bag1rarak soylerdi. ibn Ebu .Hatim de aym §ekilde ri
vayet ederek der ki: Bize Musul'lu Ali ibn Harb ... ibn Abbas'tan naklet
ti ki o; bu ayet ozellikle peygamberin hammlan .hakkmda nazil olmU§
tur, demi§tir. 

Eger bu ayetin sebeb-i niizulii olarak peygamberin hammlan 
kasdediliyorsa ve ba§kalanmn ayetin nuzuliiniin sebebi olmadl~ soyle· 
niyorsa, bu ifade sahihtir . .Ama bu ayetle yalmzca peygamberin hamm
lannm kasdedildigi, ba§kalan.nm kasdedilmedigi soylenmek isteniyor- . 
sa, bu gorii§iin iizerinde .durulmas1 gerekir. <;iinkii bu ayetler de ka.Sd
edilen hususun yalmz peygamberin hammlan olmad1g1 konusunda pek 
c;ok hadis-i §erif varid olmu§tUr. Bunlan buraya dercedelim: 

1 -::---- imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Affan, Enes ibn Malik'
den nakletti ki; Rasulullah Aleyhissalatiivesselam alt1 ay boyunca Fa
tima'I?n kap1s1mn oniinden, gec;tiginde sabah namazma gidiyorsa; ey 
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hane hallu (Ehl-i Beyt) namaz der ve «Allah muhafuk ki sizden eksik
ligi gidermek ve sizi tertemiz temizlemek ister.» ayetini okurdu. Tirmizi 
bu hadisi Abd ibn Humeyd · kanahyla Enes ibn Malik' den naklettikten 
sonra hasen ve garib hadistir, der. 

2 - ibn Cerir Taberi der ki: Bize Abdullah ibn Veki' ... Ebu'l-Ham
ra'dan nakletti ki; o §oyle demi§: Rasulullah doneminde yedi ay boyuri
ca Medine'ye bek9ilik yaptlm. Sabah namnz1 olunca Hz. Peygamberin 
kalktlgm1, Ali ve Fat1ma'nin kap1sma gelip; namaz, namaz, dedigini 
sonra bu ayeti okudugunu gordiim. Bu hadisin ravileri arasmda yer alan 
Ebu Davud el-A'ma; Nefi' ibn Haris'tir ve yalanc1 bir ravidir. 

3 - Yine imam Ahmed der ki: Bize Muhammed ibn Mus'ab ... Ebu 
Ammar'dan nakletti ki; o §oyle demi§: Ben Vasile ibn Eska'm yamna 
girdim. Onun etrafmda bir topluluk oturuyordu. Hz. Ali (r.a.)yi soz 
konusu ediyorlard1. Onlar kalkmca Vasile ibn Eska' bana dedi ki: Ra
sulullah (s.a .)tan gordiigiim bir §eyi sana haber vereyim mi? Ben; evet, 
dedim. 0 dedi ki: Ben Hz. Fatlma'ya vanp Hz. Ali'Yi sordum. 0 da; Ra-

.~ ... 
sUlullah'a dogru gitti, dedi. Oturd11m onu bekliyordum. Nihayet Ra-
sullah (s.a.) beraberinde Ali, Hasan ve Hiiseyn oldugu halde geldi. Her 
birinin elini kendi elinin i9erisine alrm§tl. i9eri girdi ve Hz. Ali ile Fa
tlma'Yl oniine oturttu. Hz. Hasan ile Hiiseyn'i iki kucag1na . oturttu. 
Sonra elbisesini onlarm iizerine orterek -veya onlara giydirerek dedi
§U ayet-i kerime'yi okudu: «Ey Ehl-i Beyt, Allali muhakkak ki sizden ek
sikligi gidermek ve sizi tertemiz temizlemek ister.» Sonra devamla; Al
lah'Im, bunlar benim evimin halk1 -Ehl-i Beytim- benim evimin hal
klmn temizlenmeye en 90k haklan v.ard1r, buyurdu. Ebu Ca'fer ibn Ce
rir Taberi, Abdiilkerim ibn Ebu Umeyr kanahyla .. . Ebu Amr el-Evzai'
den bU. hadisi naklettikten sonra, sonuna §U eklemeyi yapar: Vasile de
di ki: Ey Allah'm Rasulii, ben de senin ehlinden miyim? Hz. Peygamber 
buyurdu ki: ·Sen de benim ehlimdensin. Vasile dedi ki: i§te benim ha
yatta en 90k umdugum §ey bu idi. Sonra ibn Cerir Taberi, Abd'iil-A'la 
Vas11 kanahyla ... Ebu Ammar'dan nakleder ki'; o, §oyle demi§tir: Ben 
Vasile ibn Eska'm yamnda oturuyordum. 0 s1rada Hz: Ali'yi bahis mev
zuu ederek ona kiifrettiler. Yarundakiler gidince o bana dedi ki: Otur 

· sana onlann kiifrettigi zattan haber vereyii:n. Ben Allah Rasuliiniin ya
mnda bulunuyordum. 0 s1rada Hz. Ali, Fatima, Hasan ve Hiiseyn gel
diler. Hz. Peygamber elbisesini onlarm iizerine atarak §6yle dedi: Al
lah'Im, bunlar benim eviminin hall~1. Ailah'1m, onlarm kirlerini gider 
~- onlan tertemiz k1l. Ben dedim ki: Ey Allah'm Rasulii, ben de senin 
e~nin halkmdan ffilYim? 0; sen de, dedi. Vasile der ki: Allah'a andol-
SlJil ki bana gore yaptlgrm §eylerin en giiveniliri budur . 

./ 4 - imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Abdullah ibn Humeyr ... 
Ata ibn Ebu Rebah'tan nakletti ki; o §6yle demi§: Ummii Seleme'den 



r 
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duyan birisi bana anlattl ve §byle dedi: Hz. Peygamber timmu Seleme'
nin evinde oturuyordu. Hz. Fatrma yamnda bir parc;:a etle geldi. Ben 
Fatlma'yr peygamberin yamna goturdum. Hz. Peygamber ona; kocam 
ve iki oglunu da c;:ag1r, dedi. timmu Seleme der ki : Hz. Ali, Hasan ve 
Htiseyn de geldiler ve peygamberin yamna girdiler. 0 et parc;:asmdan 
yiyorlardL Hz. Peygamber ise Hayber ortusu ile orttilti bir sedirin tize
rinde uyku halindeydi. Ben de odamdayd1m. Bu s1rada Allah Teala «Ey 
Ehl-i Beyt, Allah muhakkak ki sizden eksikligi gidermek ve sizi terte
miz temizlemek ister.» ayetini inzal buyurdu. timmu Seleme der· ki: 
Hz. Peygamber ortiiniin fazla k1srmm ald1 ve onlarm iizerine orttti. Son
ra elini <;:1kararak gage yoneldi ve §byle dedi: Allah'1m, bunlar benim 
evimin halk1d1r. Benim bz ailemdir. Onlann pisligini gider ve onlan 
tertemiz kll. timmii Seleme der ki : Ba§lml evin ic;:erisine sokarak de
dim ki: Ben de sizinle beraber degil miyim ey Allah'm Rasulii? 0; sen 
benim ic;:in sec;:ilmi§sin, sen benim ic;:in sec;:ilmi§sin, dedi. Bu hadisin is
nadmda ad1 verilmeyen ki§i Ata'mn §eyhidir. Diger raviler de gtivenilir 
ki§ilerdir. Bu hadisin bir ba§ka tariktan nakli §byledir: imam Ahmed 
ibn Hanbel der ki: Muhammed ibn Ca'fer ... Atiyye et-Tafavi'den na~
letti ki; babasma Ummii Seleme anlatlp §byle demi§: Bir giin Hz. Pey
gamber benim evimde oldugu s1rada hizmetc;:i gelip; Fatlma ve Ali kap1 
ontindeler, dedi. timmu Seleme der ki : Hz. Peygamber bana; kalk ve 
evimin halk1m bir kenara al, dedi. Ummii Seleme der ki: Ben de kalk
tlm ve evin yakmmda bir kenara durdum. Hz. Ali ve Fatlma girdiler 
beraberlerinde Hasan ve Hiiseyn de vard1. Her ikisi de kuc;:uk c;:ocuk
tular. Qocuklan allp kucagma oturttu ve optii. iki elinden biriyle Fa
tlma'ya, digeriyle de Ali'ye sanld1. Fat1ma'y1 ve Ali'yi optu.· Onlarm 
iizerine siyah yiinden bir ortiiyti atarak buyurdu ki: Allah'1m ben ve 
hane halk1m (Ehl-i Beyt) cehenneme degil, Sana. Ummii Seleme der ki: 
Ey Allah'm Rasulii ya ben? dedim. Allah'm salat ve sela,ml senin tize
rine olsun. Hz. Peygamber; sen de dedi. Bu hadisin bir ba§ka yoldan 
rivayeti de §byledir: ibn Cerir Taheri der ki: Bana Ebu Ktireyb ... tim
mii Seleme'den nakletti ki; bu ayet onun evinde nazil olmu§tur. Um
mu Seleme dedi ki: Ben evimin kap1s1 oniinde oturuyordum. Dedim ki : 
Ey Allah'm RasUlii, ben ev halkmdan (Ehl-i Beyt)m1yrm? Allah'm Ra
sulti buyurdu ki: Sen benim ic;:in sec;:ilmi§sin, sen peygamberin e§lerin
densin. timmii Seleme der ki: 0 giin evde Hz. Peygamber, Hz. Ali, Hz. 
Fatlma, Hz. Hasan ve Hiiseyn bulunuyordu. Allah hepsinden raz1 olsun. 
Bu hadisi ibn Cerir Taberi Ebu Kiireyb kanallyla ~ehr ibn Hav§eb'den de 
aym §ekilde nakleder. 

Hadisin ba§ka yollardan rivayetleri de vard1r. Nitekim ibn Cerir 
'*'aberi der ki : Bize Ebu Kiireyb ... Abdullah ibn Vehb ibn Zem'a'dan 
niKletti ki; o bana Ummii Seleme (r.a .) den §byle haber verdi demi§: Ra· 
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sulullah (s.a.) Hz. Fatima, Hz. Hasan ve Hiiseyn'i toplaYJ.p elbisesi alti
na girdirdi, sonra Allah'a yalvararak dedi ki : l;junlar benim evimin hal
kldir. Ummii Seleme der ki: Ey Allah'm Rasulii, beni de onlarm ara
sma girdir, dedim. Hz. Peygamber; sen benim ehlimdensin, dedi. ibn 
Cerir Taberi ayru hadisi Ahmed ibn Muhammed et-Tusi kanallyla 
Orner ibn Ebu Seleme'den, o da annesinden ayru §ekilde rivayet eder. 

Hadisin b.ir ba§ka tariktan rivayeti de §oyledir: ibn Cerir Taberi 
der ki: Bana Ebu Kiireyb , .. Ebu Hiireyre kanallyla Ummii Seleme'nin 
§Oyle dedigini nakletti: Fatima Hz. Peygambere gelerek yag ve unla, 
pi§irilen ve adma Aside ( o~ ) denilen bir yemegi hazirladi ve ta
bagi Peygamberin online koydu: Hz. Peygamber; amcamm oglu ve iki 
~tocugun nerede? dedi. Hz. Fatima; evdeler, dedi. Hz. Peygamber; on
Ian da ~tagir, dedi. Hz. Fatrma Hz. Ali'nin yanma gelip dedi ki: Kalk, 
Rasulullah seni ve ~tocuklanm istiyor. Ummii Seleme der ki: Hz. Pey
gamber onlarm geldiklerini goriince uyudugu yerde serili bulunan bir 
ortiiye dogru uzandi onu ~tekip yaydi ve onlan bu ortiiniin iizerine oturt
tu. Sonra ortiiniin dort bir tarafmdan tuttu. Onlan ortiiniin altina gir
direrek sag eliyle Rabbi Azze ve Celle'ye dogru yonelip dedi ki: Allah'Im, 
bunlar benim evimin halkidir (Ehl-i Beytim) Onlarm eksikliklerini gi
der ve onlan tertemiz kil. 

Hadisin bir ba§ka yoldan rivayeti de §oyledir: ibn Cerir Taberi der 
ki: Bize ibn Humeyd ... Hakim ibn Sa'd'dan nakletti ki; o §oyle demi§: 
Ummii Seleme'nin yanmda biz Ali ibn Ebu Talib'den bahsettik. 0 dedi 
ki: ((Ey Ehl-i Beyt, Allah muhakkak ki sizden eksikligi gidermek ve sizi 
terteniiz temizlemek ister.n ayeti benim evimde nazi! oldu. Ummii Se
leme der ki : Rasulullah (s.a.) evime geldi ve bana; kimsenin i~teri gir
mesine izin verme, dedi. Hz. Fatima geldi, ben onun babasmm yanma 
girmesine engel olmak istemedim. Sonra Hz. Hasan geldi. Onun da an
nesinin ve dedesinin yanma girmesine engel olmak istemedim. Sonra 
Hz. Hiiseyn geldi. Ben onun da Hz. Peygamberin yamna girmesine en
gel olmak istemedim. Sonra Hz. Ali geldi. Ona da engel olamadim. Hepsi 
toplamnca Rasulullah (s.a.) iizerinde bulunan bir ortiiyii onlann iize
rine yayarak §0yle dedi : Bunlar benim hane halkimdir. Allah'Im, on- · 
larm eksikliklerini gider ve kendilerini tertemiz kil. i§te onlar serginin 
altma toplandiklan Sirada bu ayet nazi! oldu. Ummii Seleme der ki : 
Ben, Ey Allah'm Rasulii ya ben? dedim. Allah'a andolsun ki Hz. Pey
gamber evet diye kar§Ihk vermedi. Sadece; sen benim i~tin se~tilmi§sin, 
buyurdu. 

5 - ibn Cerir Taberi der ki bana ibn Veki' .. . l;jeybe'nin kiZI Sa
fiyye'den nakletti ki ; o §Oyle demi§ : Hz. Ai§e dedi ki : Bir sabah RasUlul
lah (s.a.) ~tikti iizerinde yolculukla ilgili §ekillerin bulundugu yiinden 
orme bir· ortii vardi. Siyah klldand1. Hz. Hash.n geldi Rasulullah onu ortii-
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ntin i!;erisine girdirdi. Sonra Htiseyn geldi onu da girdirdi. Sonra Fati
ma geldi onu da girdirdi, sonra Ali geldi onu da girdirdi. Sonra «Ey 
Ehl-i Beyt, Allah muhakkak ki sizden eksikligi gidermek ve sizi terte
miz temizlemek ister.» ayetini o~udu. Mtislim bu hadisi Ebu Bekr ibn 
Ebu ~eybe kanallyla Safiyye Bint ~eybe'den nakleder. 

Hadisin bir ba§ka tariktan rivayeti §Oyledir: ibn Ebu Hatim der ki: 
Bana babam ... Avam ibn Hav§eb'den nakletti ki; onun amcas1 §oyle 
demi§: Babamla beraber Hz. Ai§e'nin yamna gittik. Ben ona Hz. Ali'
den suiH ettigimde Hz. Ai§e dedi ki: Sen bana, insanlar arasmda Ra
sulullah'm en ~ok sevdigi birinden sual ediyorsun. Onun nikah1 altm
da peygamberin klz1 vardl ve o peygambere insanlann en sevgilisiydi. 
Ben Hz. Peygamberin, Ali'yi, Fatlma'YI; Hasan'1 ve Htiseyn'i ~agmp 
uzerletine elbisesini att1gm1, sonra; Allah'1m, benim evimin halk1 i§te 
bunlard1r, onlann eksikligini gider ve onlan tertemiz k1l, diye dua et
tigini gordum. Hz. Ai§e der ki: Ben Hz. Peygambere yakl~1p ey Allah'm 
Rasulu, ben senin evinin halkmdan degil miyim? dedim. Hz. Peygam
ber; sen bir kenara ~ekil ~unku sen benim i~in se~ilmi§Sin, dedi. 

6 - ibn Cerir Taberi der ki: Bize ibn el-Musenna ... Ebu Said'den 
nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: Ey Ehl-i Beyt, Allah mu
hakkak ki sizden eksikligi gidermek ve sizi tertemiz temizlemek ister.» 
ayeti be§ ki§i hakkmda nazil olmu§tUr. Ben, Ali, Hasan, Huseyn ve Fa
tima. Daha once Fudayl ibn Merzuk'un Atiyye kanallyla Ummu Seleme': 
den naklettigi rivayet ge~mi§ti. ibn Ebu Hatim de bu hadisi Harun ibn 
Sa'd .kanallyla mevkUf olarak Ebu Said'den nakleder. Allah ·en iyisini 
bilendir. 

7 - ibn Cerir Taberi der ki: Bize ibn el-Mtisenna ... Bukeyr ibn 
Mismar'dan nakletti ki; o ben Sa'd'm oglu Amir'den i§ittim ki Sa'd Ra
sulullah (s.a.)m §oyle dedigini duydlim, demi§: . Hz. Peygambere vahiy 
nazii olunca Ali'yi onun iki oglunu ve Fatlma'Yl alarak elbisesi altma 
girdirdi ve; Rabb1m, i§te bunlar benim ailem ve ev halk1m, buyurdu. 

8 - Muslim, Sahih'inde der ki: Bana Zuheyr ibn Harb ... Yezid 
ibn Hayyan'dan nakletti ki; o §Oyle demi§tir: Ben ve Sebre · oglu Hu
~ayn ve Muslim oglu Orner Zeyd ibn Erkam'm yanma vardlk. Oturun
ca Husayn dedi ki: Ey Zeyd, sen pek ~ok hayra ula§tm. Rasulullah'I gar
dun, hadisini duydun, onunla beraber sava§tm ve arkasmda namaz kil
dm. Ey Zeyd, sen ger~ekten pek ~ok hayra erdin. Bize Rasulullah (s.a.) 
dan i§ittigin bir hadisi anlat. Zeyd ibn Erkam dedi ki: Ey karde§im oglu 
Allah'a hamdolsun ki benim ·ya§Im ilerledi, devrim ge~ti. RasUlullah 
(s.a.)dan ezberledigim §eylerin bir k1smm1 unuttum. Size soyledigimi 
kabul edin soylemedigimden dolaYI da beni zor durumda b1rakmaym. 
Sonra dedi ki: Rasulullah (s.a.) Mekke ile Medine arasmda bulunan 
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Humma denilen suyun bulundugu yerde bir giin hutbe okudu. Allah'a 
hamd u senalarda bulundu, va'zetti, ogut verdi, sonra §oyle dedi: imdi 
ey insanlar, ben ancak bir be§erim, Rabbunm elc:;isinin gelip benim ona 
uymam zamam yakla§tl. Ben size iki §ey b1rak1yorum. Birisi Allah'm 
kitab1. Onda hidayet ve nur vard1r. Allah'm kitab1m alm ve ona sanlm. 
Hz. Peygamber Allah'm kitabma te§vik ve terhib etti. Sonra dedi ki: Ve 
ev halk1m (Ehl-i Beytim) ev halk1m hakkmda da size Allah'1 hatlrlati
nm. fie; kere bu sozunu tekrarladL Husayn, Zeyd ibn Erkam'a dedi. 
ki: Ey Zeyd, onun ev halk1 kimdir? Hammlan ev halkmdan degil mi
dir? Zeyd ibn Erkam dedi ki: Hammlan ev halkmdand1r. Ancak onun 
Ehl-i Beyti, kendisinden sonra onlara zekat verilmesi haram k1lmm1§ 
olanlard1r. Onlar kimdir? deyince Zeyd dedi ki: Onlar Ali'nin, Akil'in, 
Ca'ferin ve Abbas'm ailesidir. Husayn butun bunlara zekfi,t vermek ha
ram kllinmi§ m1d1r? deyince o; evet, dedi. 

Bilahare Muslim, Muhammed ibn Bekka.r kanallyla Zeyd ibn Er
kam'dan bu hadisi rivayet eder ve yukarda gec:;en §ekliyle kaydeder. 
Aynca bu rivayette §U ifadeler de yer allr: Biz Zeyd'e dedik ki: Onun 
ev halkl kimdir? Hammlan m1? 0; haYir Allah'a yemin ederim ki bir 
kadm uzun bir sure bir erkekle birlikte ya§ar sonra erkek o kadm1 bo
§ar, kadm babasmm ve ailesinin yamna doner. Ki§inin ev halk1 asll ve 
kendilerine zekatm haram kilmd1g1 baba tara.fmdan akrabaland1r. Daha 
sonra yukardaki i'radeleri tekrarlad1. Rivayet boyle vaki' olmu§tur. Bi
rinci rivayet daha uygun ve onu almak daha iyidir. ikinci rivayet ise 
rivayet edilen hadiste soz konusu edilen «ehl>> kelimesinin tefsiri sade
dinde olabilir. Bu hadiste kasdedilenler, kendilerine zekat haram kllm
llll§ olan peygamber ailesidir. Veya «ehl» kelimesiyle e§lerle birlikte aile
nin diger ferdleri kasdedilmi§tir. Bu ihtimal daha c:;ok tercihe §ayandlr, 
Boylece bu ve onceki rivayetin aras1 birle§tirilebilir. Ayn1 §ekilde Kur'
an'la daha once gec:;en hadisler arasmda da bir birlik saglanabilir. ~ayet 
hadisler sahih ise. <;unku bu hadislerin baz1 isnadlan uzerinde dikkatle 
durulmas1 gerekir. Allah en iyisini bilendir. Kur'an'1 iyice du§unenlerin 
§Uphesiz kabul edecekleri husus, peygamberin hammlarmm da bu aye
tin §Umulu ic:;erisine girecekleri dogrultusundad1r. <;unku sozun akl§l 
onlardan bahsetmektedir. Bu sebeple Allah TeiUa fi.yetin devammda: 
«Evinizde okunan Allah'm a,yetlerini ve hikmeti hat1rlaym.» buyu
ruyor. Yani Allah'm Rasulune sizin evinizde inzal buyurdu
gu Kitab'a ve Sunnet'e gore amel edin. Katade ve blr ba§kas1 boyle der. 
Aynca insanlar arasmda sizi digerlerinden ozellikle ay1rdettiren bu ni
meti hatirlaYin. Vahiy ba§ka insanlarm evinde degil sizin evinizde na
zil oluyor. Bu nimete S1ddik'm k1z1 Ai§e daha c:;ok laYiktlr. Bu nimette 
en c:;ok buyuk pay onundur. Bu yaygm rahmetten en c:;ok paYlna du§en 
odur. Qiinku Ai§e'nin di§mda hie; bir kadmm yatagmda peygambere va-
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hiy nazil almarm§tir. Bu hususu Allah'm salat ve selarm iizerine alan 
Peygamber bildirmi§tir. Baz1 bilginler derler ki: Hz. Peygamber Ai§e'
den ba§ka bakire alarak bir kadmla evlenmemi§tir. Hz. Ai§e'nin yata
gmda Peygamberden ba§ka bir erkek uyumami§tir. Bu sebeple anun bu 
meziyyete sahip almas1 uygun dii§er. Bu yiice riitbede tek ba§ma anun 
yer almas1 gerekir. ~ayet peygamberin hammlan ev halkmdan iseler, 
anun yakmlarmm da «ev halk1>1 ifadesinin it;erisine girmeleri uygundur. 
Nitekim yukarda get;en hadiste . de; ev halk1 buna daha t;ak miistehak
tlr, buyrulmu§tur. Bu ifade Miislim'in Sahih'inde sabit alan §U hadise 
~ak benzer: Hz. Peygambere; daha ilk giinden takva iizere kurulan 
mescid hangisidir? diye saruldugunda a; §U mescidimdir, diye cevab 
vermi§tir. i§te buradaki «§~ll ifadesi yukardaki hadiste kullamlan «§Ull 
ifadesine benzer. <;iinkii ayet Kuba mescidinde nazil almu§tur ve bu ka
nuda ba§ka hadisler de vard1r. Eger Kuba mescidi daha ilk giinden tak
va iizere kurulan bir mescid alursa, peygamberin mescidinin daha ilk 
giinden takva iizere kurulan mescid alma vasfma sahip bulunmas1 daha 
evladlr. Allah en iyisini bilendir. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize babam .. . Ebu Cemile'den nakletti ki; 
a §Oyle demi§: Hz. Ali (r.a.) oldiiriiliince yerine aglu Hasan halife se
~ildi. Hz. Hasan namaz k1larken bir adam iizerine sald1rdl ve han~erle 
anu yaralad1. Raviler arasmda yer alan Hiiseyn ibn Abdurrahman, ken
di.Sine uht§tigma gore bu yaralayan ki§inin Esed kabilesinden birisi al
dugunu ve Hz. Hasan'm secdede i~en yaraland1gm1 soylemi§tir. Ebu 
Cemile der ki: Bu darbe bogriinden aldugu it;in Hz. Hasan birkat; ay 
hastalandl sanra iyile§ti ve minbere t;Ikarak dedi ki: Ey Irak halk1, bi
zim it;in Allah'tan karkun. Biz sizin emirleriniz ve niusatirleriniziz. Biz 
ev halkiYIZ. <;iinkii Allah Teala, bizim hakk1m1zda: «Ey Ehl-i Beyt, Al
lah muhakkak ki sizden eksikligi gidermek ve sizi tertemiz temizlemek 
ister.11 diye bahsetmi§tir. Ebu Cemile der ki: Hz. Hasan bu ayeti a kadar 
~ak tekrarladl ki mescidde bulunan herkes hiingiir hiingiir aglad1. 

Siiddi, Ebu Deylem'den naklen der ki : Hz. Hiiseyn'in aglu Ali, ~am 
halkmdan birine §oyle dedi: Ahzab Suresindeki «Ey Ehl-i Beyt, Allah 
muhakkak ki sizden eksikligi gidermek ve sizi tertemiz temizlemek is
ter.ll ayetini akumadm rm? 0; evet siz anlar rms1mz? deyince Ali ibn 
Hiiseyn; evet, dedi. 

«Muhakkak ki Allah, Latif, .Habir aland1r.ll Allah'm lutfu sayesinde 
siz bu mertebeye ula§timz. Allah'm haberd9,r almas1 sayesinde siz Al
lah'm bu lutfuna laYik k1lmdm1z. Allah size bu nimeti verdi ve bu ni
meti sizin i~in tahsis etti. ibn Cerir merhum der ki: Bu ifadede soyien
mek istenen §Udur: Sizi it;erisinde Allah'm fl . .yetleri ve hikmetleri aku
nan evin halkl kllmasmdaki Allah'm nimetini hatirlaYin ve bundan 
dalaYI Allah'a §iikredin, hamdedin. 
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«Muhakkak ki Allah, Latif, Habir oland1r.» Sizi bu lutufla lutuflan
dirmi§tlr ve sizi i<;inde Allah'm ayetleri ve hikmeti okunan evin halkm
dan kllffil§tlr. Hikmet siinnettir. Allah sizi Peygamberin e§leri olarak 
sec;mesi nedeniyle sizin durumunuzdan haberdard1r. Katfi~de der ki: 
«Evinizde okunan Allah'm ayetlerini ve hikmetini hatlrlaym.» kavliyle 
Allah Teala onlara bu lutfundan dolaYI rninnet etmektedir. ibn Cerir 
Taheri de bunu rivayet eder. Avfi, Allah Teala'nm «Muhakkak ki Al
lah, Latif, Habir oland1r.» kavli hakkmda §oyle derni§tir: Qikardiklarm
da lutuf sahibidir, koyduklanndan da haberdard1r. ibn Ebu Hatim de 
boyle rivayet eder, sonra da; Rebi' ibn Enes de Katade'den boyle riva
yet etti, der. 

----- i Z A H I -----

islam geldiginde Arab toplumunun -tlpk1 o zamanki diger top
lumlar gibi- kadma bir eglence ve nefsin arzusunu tatmin etme arac1 
olarak baktlgm1 gormii§tiir. Toplum, onun insani taraflm hep kii<;iik 
gormii§tiir. Yine islam, cinsi alaka ve miinasebetlerde, toplum haya
tmda bir siirii diizensizliklere §ahid olmu§tur. Aile hayatlm -surenin 
tefsirinde belirtildigi iizere-- bozuk diizen bir vaziyette bulmu§tur. Bu
nun yamnda kendi cinsine a§agi nazarla baki§, bedii zevk ve telakkide 
geri olu§, kuru bir cesede baglamp kah§, ulvi, sakin ve nezih olan hiisn-i 
ce~ale itibar etmeyi§ ... Bu manzaray1, cahiliyet devri §iirlerinin insan 
cisrnine ve bu cismin en mahrem yerlerine nazar edip, onu en c;irkin bir 
tarzda tasvir edi§lerinde goriiyoruz. 

islam gelir gelmez toplumun kadma «baki§»llll diizeltir, yiikseltir. 
Her iki cinsin kar§Ihkh alakalarmda insanhk yoniine kuvvet kazandi
nr. Artlk o, sadece cismin aghgm1 giderici, et ve kanm feveramm tes~ 
kin edici bir nesne degildir. 0 ancak bir ruhtan meydana gelen ve ara
lannda sevgi ve §efkat bulunan iki ·insani varhgm birbirine temasm-. 
dan ibarettir. Onlarm bu yakmla§malarmda siiklinet ve rahatllk var
dir. Bu temasm; insamn yaratllmasmda, yeryiiziiniin §en ve ma'mur 
kilmmasmda ve insanoglunun ilahi kanun ile hilafete memur edilme- . 
sindeki Allah'm iradesine bagh bir hedefi vard1r. islam, aile ferdleri 
arasmdaki baglarm <;ok kuvvetli olmasm1 ister, i<;timai hayatm teme
lini ailenin te§kil ettigini soyler, aile mefhumunu, iginde nesillerin ye
ti§ip geli§ecegi en miihim bir yuva, bir kale sayar, bu ocagm korunmas1 
ve temiz havasrm buland1nc1 <;arp1k dii§iincelerden tasfiye edilmesi igin 
luzfunlu tedbirleri allr ve gereken te'minatl saglar. 

Aile hukukunun tanzirni islam hiikiimlerinin biiyiik bir klsm1m ve 
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Kur'an ayetlerinin milllim bir boliimtinii te§kil eder. Bu hukuki pren
siblerin yams1ra, cemiyetin temel ta§lan alan naile» dedigimiz ana kai
denin takviyesine miiteveccih telkin ve tavsiyeler, islftm'm Kitab'mda 
ve Siinnet'inde deva~mli surette yapilmi§tlr. Bilh~~ssa kalb ve ruh. te
mizligi, kadm erkek miinasebetlerinde nezahet ve. zarafet, bu miinase
beti her tiirlii miibtezelle§me ve saysuzla§madan karuma, ---:hatta s1rf 
cismi alakalarda dahi- §6hret ve §amn menfi te'sirinden kurtarma ... 
gibi tedbirler islam'da ihmal edilmemi§tir. 

i§te bu sure-i celile'de cemiyetin tanzimi ve aileye ili§kin husus
lar biiyiik bir yer tutmaktad1r. Tefsiri sadedinde bulundugumuz bu 
ayetlerde Peygamber (s.a.)in hammlarma hitab vardir ve anlara, in
sanlarla alan ili§kilerinde alsun, §ahsi i§ ve hayatlarmda alsun, Allah 
Teala ile alan alakalarmda alsun -n~ yalda hareket edeceklerini bildi
ren- ir§ad ve tavsiyeler mevcuddur o ilahi hitabda. Bu tavsiyede Allah 
anlara: 

((Ey peygamber hammlan, Allah sade §Unu istiyar: Sizden her tiir
lii kiri gidermek ve sizi tertemiz bir hale getirmek.» 

~imdi Allah Teala'mn; ((Mii'minlerin analarma» ogrettigi ve an
lardan uygulamalanm istedigi temizlik ve nezfiJet yallarma dikkatle 
egilip bakahm. Onlar ki Peygamberin hammlandir. Yeryiiziiniin goriip 
tamd1g1 en temiz hammlard1r. Bu niimune alan hammlar boylesine bir 
temizlige tabi tutulursa, diger kadmlarm bu tiirlii temizlik vesilelerine 
-Allah Rasultiniin golgesinde (nurunda) ve anun ulvi evinde ya§ayan
lardan daha ~ak- ihtiya~lan vard1r. 

Kur'an-1 Kerim, Biiyiik analara miiteveccih alan ir§adina ba§lama
dan once anlara, ulvi makamlanm, yiice mertebelerini, kendilerini bii
tiin kadmlardan iistiin k1lan s1fat ve meziyetlerini, ka,inattaki kadinlar 
arasmda bu mertebeye yalmz kendUerinin ermi§ oldugunu hatirlatir ve 
bu mazhariyetin hakkm1 vermeleri gerektigini bildirir. 

ccEy Peygamber hammlan, siz herhangi bir kadm gibi degilsiniz. 
Eger karunur, miittaki alursamz.» · 

Herhangi bir kadm gibi degilsiniz, karunursamz eger . .. Sizler oyle 
bir makamdasm1z ki arada hi~ bir ferd size artak alamaz. Siz de hi~ kim
seyi kendi makamm1za artak edemezsiniz. Bu makam ancak ((takva'> 
ile kaza.mhr. Binaenaleyh Peygamber (s.a.)in yalmz yak1m almakla i§ 
bitmez. As1l mesele, bu yakmhgm hakkm1 bizzat yerine getirmenizdir. 

i§te islam dininin esasm1 te§kil eden kesin ((Hak» budur. islamiyet, 
bu hak temel iizerine kurulmu§tur. 'Allah'm Rasulii, Ehl-i Beytine, ken
disine akraba olmalarmdan dagan giivenle gurura dii§memelerini, AI~ 
lah'm emrinden anlar1 kendisinin dahi kurtarmaya kadir almadig1m 
giir ve yiiksek sesle ilan ederken i§te bu kesin hakk1 haykmyardu: 
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Ey Muhammed'in k1z1 Fatima, ey Abdtilmuttalib'in k1z1 Safiyye, 
ey Abdiilmuttalib ogullan, ben sizleri Allah'm emrinden ve ·adil hiik
miinden .kurtaramam. Ancak elimde gordiigiiniiz mallardan dilediginiz 
kadar isteyebilirsiniz. 

Diger bir rivayette ise : Ey Kurey§ toplulugu, kendinizi cehennem
den kurtarm, ey Beni Ka,'b toplulugu, kendinizi cehennemden kurtann, 
ey Ha§im ogullan, kendinizi cehennemden kurtarm, ey Abdtilmuttalib 
ogullan, kendinizi cehennemden kurtarm, ey Muhammed'in k1z1 Fa
tima, kendini cehennemden kurtar . . : Vallahi ben sizi Allah'm verecegi 
cezadan kurtaramam. Benimle sizin bir akrabahg1mz vard1r. Ben sa
dece ona riayet edebilirim. Ba§ka tiirlii bir yetkiye sahip degilim. 

0 §erefli Peygamber hammlarma Cenf.l.b-1 Hak, -takva sayesin
de- nail olduklan yiiksek makam1 belirttikten sonra, onlardan her nevi 
§aibe ihtimalini ne suretle izale edecegini ve onlarm tertemiz olan or
nek ahlak ve terbiyelerini beyan etmeye ba§hyor : 

((Konu§urken kmtmaym ki, kalbinde bir maraz bulunanlar kotii 
bir iimide kap1lmasmlar.» 

Mii'minlerin muhterem analan, yabanc1 erkeklere hitab ederken 
kelime ve seslerinde erkeklerin hislerini uyand1rabilecek nefsani duygu
lanm tahrik edebilecek ve kalbi kotii olanlan fenA, bir iimide dii§iire
bilecek tarzda yumu§ak eda ile - kendilerinin vakar, kem~J, §an ve §e
reflerine yaki§mayacak bic;imde- konu§maktan men'ediliyor. 

Allah'm kendilerini bu derece sakmd1rd1g1 kadmlar acaba kim 
oluyorlar? Onlar Peygamberin hammland1r. Ve mii'minlerin analand1r 
ki, ·insanm aklma ilk once gelen dii§iince : Bu gibi hammlar ic;in hie; 
kimse kotii bir iimide kapllamaz, hie; bir hasta ruhlu, onlar ic;in kotii 
hayale kap1lmaz. Soma bu sakmd1rma hangi devirde oluyor? Peygam
ber (s.a.)in devrinde. As1rlar boyunca insanlarm en sec;kin ve miimtaz1 
olan Sahabe devrinde .. : 

Lakin kadm ve erkekleri yoktan var eden Allah· biliyor ki, kad1mn 
sesinde, -eger yumu§ak konu§ur veya tahrik edici bir §ekilde c;Ikanr
sa- baz1 kalblerde iimit hissi uyand1racak, baz1smda da fitneyi alev
lendirecek bir hassa vard1r. Ve bu gibi hasta kalbler her devirde, her 
tarafta ve her kadma kaq1 bulunabilir. isterse o kadm, Peygamber 
hamnn olsun ve biitiin mii'minlerin anas1 olsun .. . Allah yine biliyor ki, 
pislikten temizlenmek, kirden pastan kurtulmak ancak bunlarm sebep
lerini kokiinden sokiip atmakla miimkiin olabilir. 

ic;inde ya§ad1g1nnz §U cemiyetin haline ne demeli? Fitnelerin kay
nadigi, §ehvetlerin galeya.ne geldigi, c;e§itli ihtir~slarm kol gezdigi §U 
kirli asnm1zda .. . ic;indeki her §eyin fitneyi uyand1rd1gi, §ehvet ve nefsi 

T efs!r , C : XII; F . 410 
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tahrik ettigi ve cinsi i§tihay1 alabildigine korukledigi goriilen bu kak
mu§ havaYl tenefftise mecbur alan biz insanlarm hali? Evet ne alacak 
halimiz bu as1rda, bu taplumda, bu atmasferde? Bir taplum ki, kadm1 
kmtmadan kanu§maz, hafiflik yapmadan ses vermez, kadmhgm her 
tiirlu cazibesini, cinsi arzuyu uyand1rmaya yarayan §eylerin hepsini 
uzerine taplay1p, sanra da bunlan ses ve nagmelerinin teneri arasm,da 
etrafa yaymadan edemez ... Bunlar nerede, nezahet, iffet nerde? Bu 
mtilevves havada temizlikten nas1l bahsedilir? Bu tip kadmlar, vucud
lanyla, davram§lanyla, ses ve sozleriyle Allah Tealii'nm sec;kin kulla
rmdan uzak tutmak istedigi kadmlard1r. 

uSozu uygun ve munasib §ekilde dagru soyleyin_,, 
Hak Teala Peygamber (s.a.)in hammlanm once tahrik edici bir 

ses ve dil ile kanu§maktan men'etmi§ti. Bu a.yet-i kerime'de ise anlara, 
guzel ve uygun alan hususlarda kanu§malan, miinasebetsiz ve yakl§lk
Slz kanu§mamalan emrediliyar. Bir soziin kanusu, soyleni§ §ekli ve ifade 
tarz1 muhatabm dikkatini c;eker, dinleyenin his ve dii§iincelerine te'sir 
eder. Bunun ic;in bir kadmla yabanc1 bir erkek arasmda ne nagmeli soz, 
ne i§aret, ne luzumsuz kela,m ne maskarahk, ne §aka, ne eglence ne 
mizah alur. Vakar ve ciddiyetle te'lif edilemeyen bu bic;im soz ve hare
ketlerin~ birbirine yabanc1 kadmla erkek arasmda yeri yaktur. Aksi hal
de bunlar, ergec; ba§ka tiirlii «§eylere)) yal ac;abilir. 

Her §eyi yaratan ve yarattlklanmn tabiatm1 c;ak iyi bilen Allah 
Teala'd1r bu emri mu'minlerin temiz ve pak alan analanna tevcih eden. 
Butiin as1rlann en hay1rhs1 alan kendi zamanlannda ya§ayanlara hitab 
ederken riayet etsinler diye. 

uHem de vakar ve ha§metinizle evlerinizde aturun_,, 
Ayet-i kerime'deki ( v _,t J ) kelimesi ( j J ) fiilindendir. 

Ag1r ba§hhk ve istikrar ifade eder. Bu ila,hi emir, mu'minlerin analan
mn eve kapamp dl§an asla c;1kmamalan anlamma gelmez. Bu ancak an
larm ya§ayacaklan yerde aslalan mekamn uev)) aldugunu ince bir us
lubla i§aretlemektedir. Evet ev, meskendir, kararg~htlr. Evin haricinde 
bulunmalan ise istisna nev'indendir, gec;icidir. Orada uzun uzad1ya ka
hp aturmazlar. Bir i§ iGin, ihtiyac; ic;in <;1knn§lard1r. ihtiyac;lan nisbe
tinde kahr, . i~leri biter bitmez yuvalarma donerler. 

Ev, kadmm yeri ve yuvas1d1r. Kadm bu yuvada; Allah'm iradesine 
uygun asli huviyyet ve hakikati ic;inde kendini bulur: <;irkinle§memi§, 
yaldan sapmam1§; bataga batmaml§ ve Yuce Yarat1c1mn --onun tabia
tma uygun alarak- ta'yin ettigi vazifenin h9.ricine <;1k1p didinip dur
mann§ alarak bulur kendini. .. 

islam, aile yuvasma gerekli havay1 saglamak ve ic;indeki yavrularm 
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en iyi vas1fta yeti§melerini te'min etmek i~in ge~imi erkegin omuzuna 
yiiklemi§tir. <;olugun ~ocugun ge~imini te'mine ~ah§mak fdle reisi olan 
erkege farz k1lmm1§tlr. Heniiz tiiyii bitmemi§ taze yavrularma -kalb 
huzuru ile, siikun ve emniyet i~inde- bak1p yeti§tirmek i~in ~aba sar
fetmek, zamari harcamak anaya aittir. Bu imkana sahip olan ana, evi 
diizenleyecek, yuvaya giizel koku ve ferfl.hhk getirecektir. 

Kazan~ pe§inde ko§up yorulan, i§inin ag1rhg1 altmda bunahp ka
lan, belirli mesai saatlarma bagh olarak ~ah§mak suretiyle takattan 

. kesilen bir kadm ... Boyle bir kadmm, toplumca ozlemi ~ekilen tath ha
vayl ve giizel kokuyu eve bah§etmesi miimkiin degildir elbette. Evinin 
haricinde ~ah§an kadmlarm evlerinde otel ve han havasmdan ba§ka 
bir §ey bulunmaz. ideal evde hissedilen o tath kokuya o bi~im evlerde 
rastlanmaz. Evin hakikatlm ancak ev hamm1 olan kadm meydana geti
rir. Evin mis gibi kokusunu ancak oyle hammlar saglar. Evde goriilen 
sevgi ve §efkat tezahiirlerini de vas1fh analar te'min eder. Biitiin vak
tini, gii~ ve takatlm ev haricindeki i§de harcaJlp tiiketen bir kadm, bir 
zevce veya bir ana o eve ag1rhk ve bezginlikten ba§ka hi~ bir haJlr ge
tirmez. 

Kadmm ~ah§mak i~in evden ~1kmas1 o yuva i~in ~ok iiziicii bir ha
disedir. Zaruret olursa bir §ey denemez. Ortada boyle bir mecburiyet 
yokken -9ah§abilecek imka,na sahip erkekler mevcud iken- kadm ~a
ll§maya zorlamrsa bu ; geri kalrm§ olan §er ve dalalet as1rlarmda ruh
lara, vicdan ve ak1llara musallat olmu§ kotii bir zihniyetten ba§ka bir 
§eY degildir. 

Kadmm, 9ah§mak i~in degil de ba§ka herhangi bir maksadla soka
ga ~1kma meselesine gelince; erkeklerle kolkola eglence yerlerine git
mesi, tiirlii sahne ve toplantllarda boy gostermesi, be§eriyeti hayvandan 
a§ag1ya indirecek ol~iide batakhga saplam§ buna denir i~te. 

Peygamber (s.a.) devrinde kadmlar namaz i~in ~1karlard1. ~eriat 
yoniinden buna bir engel yoktu. Fakat o zaman iffet vardl, takva vard1. 
Kadm namaza kapah olarak gider, kimse onu tarumaz, cazip yerlerini 
kimseye gostermezdi. Buna ragmen Peygamber (s.a.)in vefatmdan son
ra, Hz. Ai§e onlarm namaza gitmelerini ho§ gormiiyordu. Buha.rt · i~e 
Miislim'in Sahih'lerinde Hz. Ai§e'nin §Oyle dedigi rivayet edilmektedir: 
Mii'minlerin kadmlan Peygamber (s.a.)le beraber sabah namaz1ru kl
lar, sonra da ortiilii halde evlerine donerler, karanhktan kim olduklan 
belli olmazd1. 

Yine Buhari ve Miislim'de Hz. Ai§e (r.a .)nin : Eger Allah'm RasO.lii 
baz1 kadmlarm mescidde yaptlklan bid'atlan gormii§ olsayd1, israil
ogullarmm kadmlanm men'ettigi gibi onlan camiye gelmekten mutla
ka men'ederdi, dedigi rivayet edilmektedir. 



6532 !BN KES1R (Ctiz : 22; SQre : 33 

Hz. Ai§e'nin sagllgmda kadmlar ne gibi bid'atler ihdas etmi§lerdi 
acaba? Ne yaprm§ olabilirlerdi ki, ~z. Ai§e'nin kanaatma gore Allah'm 
Rasulii qnlan namaza gelmekten men'etmi§ olsun ... Bugiinlerde gor
diiklerimize k1yasla onlarmki ne olacak? 

«Evvelki cahiliyet devri kadmlarmm kmla dokiile zinetlerini gos
tererek yiiriiyii§ii gibi siislenip ~1kmaym1z. n 

Evlerde vakarla oturmay1 emrettikten sonra, icab1 hal~nde sokaga 
· ~Ikarken takmacaklan tavrm tesbitidir bu. 

Cahiliyette k~duilar a~1k gezerdi. Fakat bizim bugiinkii cahiliyeti
mizdeki a~Ikllkla ilk cahiliyet devri a~ikllgma dair rivayet olunan §ekil 
ve suretlerin tiimu arasmda bir k1yaslama yap1lm1§ olsa, onlarmki ba
sit veya hiirmete §ayan olarak kendini gosterir: 

Miicahid der ki : Kadm ~1kar, erkekler arasmda gezebilirdi. i§te 
cahiliyetin a~1kllg1. 

Katade der ki: Onlarm kmtan, dikkati ~eken bir yiiriiyii§leri vard1. 
Allah (C.C.) bunu men'etti. 

Mukatil ibn Hayyan dedi ki: Ayet-i kerime'de ge~en ( l:!:.~ ) iin 
manasi; kadmm ortiiyii ba§ma atlp onu baglamadan birakmasi, ger
danllk, kiipe, boyun ve bogazm1 a~1k bulundurmasL .. i§te o giiniin te
berriicii budur. 

ibn Kesir, tefsirinde diyor ki : «Cahiliyet devri kad1m gogsiinii a~a- . 
rak, bazan bogazm1, sa~larmm ucunu, kulagmm kiipelerini de a~1k bu
lundurarak erkekler arasmda gezip dola§1rd1. Bunun iizerine Allah, 
mii'min kadmlara giyim ku§am hususunda ortiilii olmalanm emretti.» 

Kur'an-1 Kerim'in tedavi etmeye ~all§tlg1 Cahiliyet devrinin a~.1k 

sa~1khg1 adetinin baz1 ornekleri i§te bunlar ... Kur'an, isl9,m toplumu
nu bu a~1k sa~1kllgm doguracag1 felaketlerden korumak, cemiyeti fitne 
unsurlanndan .ve sap1kllga siiriikleyen sebeplerden uzakla§tmp temizle
mek. Bunlarm yerine islam'm edebini, hikmetini, §U.urunu ve zevkini 
yerle§tirmek. i§te Kur'an bunu istiyor. 

«Zevkinin diyoruz. Q1plak cesedin cazibesine meftun olan insanm 
zevki, iptidai ve kaba bir zevktir. Hi~ §iiphesiz bu zevk, ha§met ve vakar 
giizelligine, ruh giizelligine, iffet giizelligine, his giizelligine tutkun ola
nm zevkinden daha dii§iiktiir. 

Bu ol~ii, insan seviyesinin derecesini bilmede dahi isabetli olarak 
uygulanabilir. Ha§met, (agirba§llllk, hiirmet ve sayg1 hissi telkin etmek) 
hakikaten ~ok giizel, yiice bir haslettir. Fakat bu iistiin giizelligi, cahi
liyet doneminin kaba zevkine sahip ki§iler idrak edemezler. Onlar, ~lp

lak viicud giizelliginden ba§ka bir giizellik goremez, a~1k viicudun ~e
kiciliginden ba§kasm1 bilemezler. 
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Kur'an'm ayeti cahiliyetin a~1khgma i§aret ederek, a~1k~1gm Ca
hiliyetten kalma bir adet oldugunu, o asn geride b1rakm1§ alan, dii§iin
ce ve hisleri o as1rdakilerin fevkinde bulunan insanlarm bu kohne ade
tin iistiine ~1kmalan gerektigini ilha.m etmektedir. 

Cahiliyet, ak1p giden zaman i~inde muayyen bir donemden ibaret 
degildir. Cahiliyet, kendine mahsus belirli bir hayat anlayr§ma sahip ic
timai, belirli bir ya§ayt§ halidir. Bu halin, bu vas1flarm herhangi bir 
zaman ve mekanda bulunmas1 miimkiindiir. Bu takdirde, orada <<cahi
liyet»in varhgma hiikmolunur. 

Bu ol~iiye vurdugumuzda bugiin bizim koyu bir cehaJet, kaba bir 
his, hayvani bir dii§iince i~inde ve insanhkta dii§iik, al~ak ve adi bir 
derecede bulundugumuzu goriiyoruz. Ve anhyoruz ki, boylesine bir ya
§antlya sahip alan ve Allah'm be§eriyet i~in kirlilikten temizlenme ve 
cahiliyet halinden kurtulma ~aresi kild1g1 ve herkesten once Peygambe
rin Ehl-i Beyt'ine -temizlik, neziHet ve nuraniyetin zirvesinde olmala
rma ragmen- uygulamalanm emrettigi nezahet §artlarma sanlmayan 
bir cemiyette temizlikten, neza,het ve bereket gibi faziletlerden soz et
mek abes ve fuzulidir . 

Kur'an-1 Kerim, Peygamber (s.a.)in hammlarm1 i§te bu nurlu he
defe yoneltir. Sonra kalblerini Allah'a baglar, gozlerini feyiz alacaklan 
nurani ufka ~ev1rlr, 0 panl panl parlayan ufkun basamaklarmda yava§ 
yava§ yiikselmelerin~ -ryard1mc1 olur. · 

ccNamaz kllm; zeka,t verin, Allah ve Rasuliine itfl.at edin.» 
Allah'a ibadet, hi~ bir zaman i~timai ve ahlaki ya§aYr§tan ayn ve 

uzak dii§iiniilemez. Bilakis ibadet o seviyeye yiikselmenin yoludPr. itia
det bu yolda yiiriimek isteyenin ekmegi ve az1grd1r . 

. Allah Teala ile kul arasmda devamh bir alakanm bulunmas1 §art
tlr. Allah'm lutuf ve nimetinin ·kaynag1 bu alakadlr. Kalbi temizleyip 
antmak i~in de bu alakaya luzum vard1r. Ve nihayet halkm orfii, ce
miyetin gelenekleri ve ~evrenin bask1smdan kurtulup kendisinin bu in
sanlardan, bu cemiyet ve bu ~evreden daha dogru ve iistiin yolda oldu
guriu idrak edebilmes.i i~in yine bu rab1ta ve alakaya ihtiya~ vardlr. Bu 
suretle ba§kalan onu, Allah yolundan saptlk~a i~inde hayatm bogulup 
kayboldugu cahiliyet ve karanhklara siiriiklemeden once kendisi on
Ian, gordiigii nurlu yola sevketmege ehil ve layrk olur. 

islam; bir~ok §iar, edep, ahlak, kanun ve nizamlan biinyesinde top
lami§ bir biitiindiir. Bunlarm hepsi bir akide ~er~evesinde. Ve her bi
rinin bu akideyi meydana getirmesinde rolii var. Hepsi aym ~izgide bir
le§ir. i§te bunlann birle§ip biitiinle§mesiyle islam dininin ana ilkeleri 
meydana gelir. Bunlar olmadan dinin mevcudiyetinden soz edilemez. 

~erefli Ehl-i Beyt'e yoneltilen mantlki, ahla.ki, 9Jlevi ve i~timai, 
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ilahi, tevcihatm; namaz kllmaYI, zekat vermeyi, Allah ve Rasulune 
itaat etmeyi emreden ayetlerle son bulw,?u bu sebeptendir. <;i.inki.i iba
deti taat olmadan o tavsiyelerin hi~ birine riayet edilemez. Bi.iti.in bun
lar bir hikmete, bir maksad ve hedefe mebnidir. 

«Ey Peygamber hammlan, Allah sade §Unu istiyor: Sizden her ti.ir
li.i kiri gidermek ve sizi tertemiz bir hale getirmek.» 

Bu ilahi beyanda ~ok ince i§a,retler var, hepsi de engin, latif ve 
mii§fik. 

Bir kere onlan «Ehl-i Beyt» nam1yla isimlendiriyor. Bu beytin vas
fim ve kime ait oldugunu a~1klamaks1zm. Sanki bu s1fat1 haketmi§ olan 
di.inyanm tek beyt, «Ehl-i Beyt» inkidir. Mutlak olarak beyt dendi mi 
kafi. Onun ta'rifi yap1lm1§, hududu soylenmi§, evsaf1 belirtilmi§ demek
tir. Bunun i~in Ka'be'ye de Beytullah denilmi§tir. Beyt ve Beyt el-Ha
ram adi verilmi§tir. Allah Rasuli.ini.in evine bu ta'biri kullanmak, onun 
kudsiyet ve §erefini ifade, bi.iyi.ik hususiyetini izhar i~indir . 

Kur'an-1 Kerim §6yle buyuruyor : 
«Ey Peygamber hammlan, Allah sade §Unu istiyor: Sizden her ti.ir

li.i kiri gidermek ve sizi tertemiz bir hale getirmek.ll 
Yukandaki teklifin hikmet ve gayesini bey9,n eden bu ayette ~ok 

ince ve engin bir mana vard1r. Burada Allah Teala Peygamberin hamm
lanna bildiriyor ki, onlarm tezkiyelerini ve kendilerinden her ti.irli.i kir
lilik eserini gidermeyi bizzat kendisi lutfetmi§tir. Bu ise Allah'm Ehl-i 
Beyt'e mahsus gayet ulvi ve hususi bir yardnm, itinas1dir. Bu · sozi.i soy
leyenin, kim oldugunu dii§iindi.igi.imiiz zaman -ki O'nu ta'zim ve ten
zih ederiz- bu varllgm Rabbi ve sahibi, bi.iti.in mevcudi'l.t1 gori.ip gaze
ten Aziz, Cebbar, Mi.itekebbir olan << ALLAH»tlr. Bu sozi.in sahibini iyice 
dii§iindi.igi.imi.iz zaman, Ehl-i Beyt'e olan o bi.iyi.ik ikri'l.mm derecesini 
daha iyi anllyoruz. Hem de bu sozii, mele-i A'lada, yeryi.izi.inde, her yer
de ve her zaman okunan kitabmda, milyonlarca kalbin onunla ibadet 
ettigi, milyonlarca dilin tilavet ettigi kitabmda soyliiyor ... Ve netice 
itibanyla bu emir ve tavsiyeleri, varllg1 farzedilen kirin giderilmesinde 
Ehl-i Beyt i~in vesile k11Iyor. ( ~ ) , temizlemek; ( ~ ) 
da temizlenmek demektir. Kirin giderilmesi insanlarm bilfiil riayet ede
cekleri ve pratik hayatta uygulayacaklan birtak1m prensiblerle ancak 
ger~ekle§ebilir. i§te islam'm yolu bu, prensibi budur. Kalbde §Uur, yi.i- . 
rekde takva, hayatta dogru di.iri.ist ~all§mak. Mi.isli.imanllk ancak bun
larm ger~ekle§mesiyle tama,m olur ve bunlarla islam hedef ve gayesine 
erer. 

Peygamber (s.a .)in hammlarma yoneltilen ogi.itlerin sonu t1pk1 
ba§I gibidir : Ulvi makamlan ve RasUlullah katmdaki itibarlan, Allah'm 
lutfu ile evleri; Kur'an'm inmesine, hikmetin niizuli.ine, nur, hidayet ve 
imanm dogmasma sahne oldugu hatirlatilmaktadir : 
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((Evlerinizde okunan Allah'm ayetlerini ve hikmetini amn; §iiphe
siz ki Allah Latif ve Habir'dir.>i 

l;)iiphe yok ki bu, ulu bir nimettir. Biiyiik bir lutuftur. Bunun Kadr-i 
celilini, Allah'm bu husustaki keremini ve dengi olmayan bunca e§siz 
nimetlerinin k1ymetini takdir edebilmek ic;in bir kere hatlrlatma kafi 
gelir. 

Bu hatlrlatma, Peygamber hammlanm diinya hayatimn zevk ve 
zineti ile Allah, Rasulii ve ahiret yurdu arasmda muhayyer kllan ilahi 
hitabm sonunda yer almaktad1r. Burada, Allah'm Mii'minlerin Anala
rma tahsis ettigi nimetin azametiyle, diinya hayatmm gec;ici zevk ve 
zinetinin kiic;iik ve basitligi apa§ikar goriilmektedir. (Seyyid Kutub, Fi 
Z1lal'il Kur'an, XII, 20-30) . 
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35 - Dogrusu musluman erkeklerle, musluman kadln

lar, mii'min erkeklerle, mii'min kad1nlar, taata devam 
eden erkeklerle, taata devam eden ka<hnlar, sad1k erkek
lerle, sad1k kad1nlar, sabreden erkeklerle, sabreden kadln
lar, hu~u· eden erkeklerle hu~u· eden kad1nlar, sadaka ve
ren erkeklerle sadaka veren kad1nlar, oruc; tutan erkek
lerle oruc; tutan kad1nlar, iffetlerini koruyan erkeklerle, if-
fetlerini koruyan kad1nlar, Allah'1 c;okc;a zikreden erkek
lerle, c;okc;a zikreden kadlnlar, i~te onlar ic;in Allah, maw 
firet ve biiyiik bir miikafat haz1rlamt~tlr . 

imam Ahmed der ki: Bize Affan .. . Abdurrahman ibn Ebu l;)eybe'
den nakletti ki ; o, peygamberin e§i Ummii Seleme'nin §Oyle dedigini 
duydum demi§tir: Ben Hz. Peygambere: Bize ne oluyor ki erkeklerin 
zikri gec;tigi gibi bizim de Kur'anda zikrimiz gec;miyor? dedim. Bu ko-
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nuda benim akllmda hi~ bir §ey kalmami§tl. Ancak bir giin minberden 
sesleni§i beni korkutmn§tu. Ummii Seleme der ki: Ben, sa~1m1 dagit
mi§ oriiyordum. Sonra evimdeki odalardan bir odaya ~ekildim ve kula
gimla hasmn otesini dinliyordum. Baktlm ki Rasulullah minberden 
§byle sesleniyor: Ey insanlar, Allah Tea.la buyuruyor ki: «Dogrusu miis
liiman erkeklerle, miisliima:p kadmlar, mii'min erkeklerle mii'min ka
dmlar ... » ayeti sonuna kadar okudu. Nesei ve :ibn Cerir Abdurrahman 
:ibn Ebu ~eybe'den bu hadisin benzerini rivayet ederler .. Hadisin bir ba§
ka tariktan rivayeti §byledir: Nesei der ki : Bize Muhammed :ibn Ha
tim ... Ebu Seleme'den nakleder ki, Ummii Seleme Hz. Peygambere §Oy
le demi§: Ey Allah'm nebisi, ne oluyor ki erkeklerin Kur'anda soz ko
nusu edildiklerini duyuyorum da, kadmlarm soz konusu edil
diklerini duymuyorum? Bunun iizerine Allah Tefi.la <<DogTusu miis
liiman erkeklerle miisliiman kadmlar, m~'min erkeklerle mii'min 
kadmlar . .. » ayetini inzal buyurdu. Bu hadisi Ibn Cerir Taberi de Ebu 
Kiireyb kanallyla Yahya :ibn Abdurrahman :ibn Hatlb'dan nakleder. 
Ona Ummii Seleme §byle dedigini anlatmi§: Ey Allah'm Rasulii, her 
§eyde erkekler soz konusu ediliyor da biz soz konusu edilmiyoruz ne
den? Bunun iizerine Allah Teala bu a.yeti inzaJ buyurmU§. Bu hadisin 
bir ba§ka tariktan rivayeti §byledir. Siifyan es-Sevri Miicahid'den 
nakleder ki; o §byle demi§: Ummii Seleme, ey Allah'm Rasulii erkekler 
zikrediliyor da kadmlar zikredilmiyor neden? deyince Allah Teala bu 
ayeti inzal buyurdu. 

:ibn Cerir Taberi der ki: Bize Ebu Kiireyb ... :ibn Abbas'tan nakletti 
ki; o §byle demi§: Kadmlar Hz. Peygambere dediler ki: Ne oluyor, mii'
min erkekler zikrediliyor da mii'min kac,hnlar zikredilmiyor? Bunun 
iizerine Allah Teala «Dogrusu miisliiman erkeklerle miisliiman kadm
lar, mii'min erkeklerle mii'min kadmlar .. . » a,yetini inzal buyurdu. 

Bize Bi§r .. . Katade'den nakletti ki; baz1 hammlar Hz. Peygamberin 
e§lerinin yamna vanp dediler ki : Allah Teala sizi Kur'an'da zikretti, 
bize gelince hi~ bi'r §ekilde zikredilmedik. Bizim de zikredilmemiz miim
kiin degil mi? Bunun iizerinde Allah Azle ve Celie «Dogrusu miisliiman 
erkeklerle miisliiman kadmlar, mii'min erkeklerle mi.i'min kadmlar ... » 
ayetini inzal buyurdu. 

Ayet-i kerime'de «Miisliiman erkeklerle miisliiman kadmlar, mii'
min erkeklerle mii'min kadmlar» denilmesi imanla :islam'm birbirinden 
ayr1 §ey olduguna delildir. Bu da :islam'm imandan daha ozel oldu
gunu gosterir. <;iinkii Allah Teala, Hucurat suresinde §byle buyurmak
tadir: <<Bedeviler: iman ettik, dediler. De ki: ima,n etmediniz. Azi.cak 
miisliiman olduk deyin. <;iinkii imfm kalbinize girmemi§tir.» (Hucurat, 
14) . Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde varid olduguna gore Rasulullah 
(s.a.) §byle buyurur : Zina eden bir ki§i zina ettigi zaman mii'mindir. 
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Zina edince imam ondan soyulur. Ancak miislumanlarm icmama gore 
zina etmesi onun kiifriinii gerektirmez. Buh~.ri ::}erhi'nin ba§tarafmda 
kaydettigimiz gibi imanm islam'dan daha ozel oldugu goriiliiyor. 

«Taata devam eden erkeklerle, taata devam eden kadmlar» Ayet-i 
kerime'de ge(!en ( ~l4H · ) kelimesi, siik.unet i(!erisinde itaat etmek
tir. Nitekim Allah Teala ba§ka ayetlerde aym kelimeyi §6yle kullamr: 
«Rabbmm rahmetini umarak, ahiretten sakmarak geceleyin secdeye 
kapamp k1yama durarak itaat eden hi(! bir olur mu?>> (Ziimer, 9), «Ve 
Allah'm divamna hu§u' ile durun.» (Bakara, 238), «Goklerde ve yerde 
bulunanlar O'nundur. Hepsi O'na boyun eger.» (Rum, 26), «Ey Mer
yem, hu§u' ile Rabbmm divanma dur. Secdeye kapan. Riiku' edenlerle 
birlikte riiku' et.» (Al-i imran, 43). islam, imandan sonra bir mertebe- . 
dir ve ona daha sonra (!lklhr. Bundan sonra da itaat anlamma kum1t 
mertebesi yer ahr. 

«Sad1k erkeklerle sad1k kadmlar.>> Dogruluk sozlerdedir. Qiinkii dog
ruluk oviilen bir o~elliktir. Nitekim sahabelerden bir klsmmm ne Cahi
liyyet devrinde, ne de miisliiman olduktan sonra yalan soyledikleri go
riilmemi§tir. Dogruluk imamn alametidir. Yalan da miinat'Ikhgm i§a
retidir. Dogru soyleyen kurtulur. Nitekim Hz. Peygamber §6yle buyur
mu§tur: 

Siz, dogruluga sanlm, 9iinkii dogruluk iyilige gotiiriir. iyilik ise 
cennete gotiiriir. Ki§i dogru soyleyip dogrulugu gozettik(!e nihayet 
Allah katmda S1ddik (dogru soyley~nlerden) olarak yaz11Ir. Yalandah 
da ka(!mm. Qiinkii yalan kotiiliige gotiiriir. Kotiiliik ise cehenneme ga·:

·tiiriir. Ki§i yalan soyleyip yalam gozettik(!e en sonunda Allah katmda 
yalanc1 olarak yaz1hr. Bu konuda pek 90k hadis-i §erif vardlr. 

«Sabreden erkeklerle sabreden kadmlar.>> Bu da sebat etmenin 
ozelligidir. Musibetlere sabretmek ve kaderde yaz1lamn muhakkak gele
cegini bilmek ve sab1rla direnip sebat etmek onemli bir ozelliktir. Sab1r 
ilk darbe amnda olur. Yani en zor sab1r ilk anda ki sab1rd1r. Sonra sab- · 
retmek kolayla§Ir. Sab1r seciyyenin dogrulugunun ve sebatlmn ifade
sidir. 

«HU§u' eden erkeklerle hu§U.' eden kadmlar.>> HU§ft'; siikun,· giiven, 
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sevgi, vakar ve tevazu'dur. Ki§iyi hu§u'a sevkeden husus ise Allah'1 
gozetip O'ndan korkmaktlr. Nitekim hadis-i §erif'te: Allah'a O'nu gorii
yormu§sun gibi ibadet et. c;unkii sen O'nu gormesen bile 0 seni goriir, 
buyuruluyor. 

«Sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadmlar.» Sadaka; kazan
Cl olmayan, kazang getiren kimsesi bulunmayan zay1f ve muhtag insan
lara ihsan etmektir. Allah'a itaat igin maim fazlas1 muhtaglara veri
lir. Diger yandan Allah'm yarat1klanna ikramd1r. Buhari ve Miislim'in 
Sahih'lerinde sabit olduguna gore, Hz. Peygamber §6yle buyurur: Al-

. lah'm golgesinden ba§ka hig bir golgenin bulunmad1g1 bir giinde Allah 
yedi ki§iyi kendi golgesi altma allr. Bu yedi ki§i saythrken bunlar ara
smda ve; bir sadaka verip sol eli sag elinin ne verdigini hilmeyecek §e
kilde gizleyen ki§i, denir. Bir ba§ka hadiste de buyrulur ki : 

Sadaka giinahlan sondiiriir. T1pk1 suyun ate§i sondiirmesi gibi. Sa
dakaya te§vik konusunda pek gok hadis vard1r. Onlar yerinde kayde
dilmi§tir. 

«Orug tutan erkeklerle orug tutan kadmlar.» ibn Mace'nin rivayet 
ettigi hadiste buyurulur ki: Orug, bedenin zeki'l,tldlr. Yani viicudu te
mizler antlr, §eriat ve tabiat bak1mmdan girkin alan kan§rmlardan 
uzakla§tmr. Said ibn Ciibeyr der ki : Kim Ramazan aytnda ve her aydan 
da iig gun orug tutarsa, Allah Teala'mn «Orug tutan erkeklerle orug tu
tan kadmlar» kavlinin igerisine girer. 

Orug, §ehvetin kmlmasm1 saglayan en biiyiik unsur oldugu igin Ra
sUlullah (s.a.) §6yle buyurur: Ey gengler toplulugu, sizden her kim ev
lenebilirse evlensin. c;unkii bu gozii korur, 1rz1 muhafaza eder. Kim de 
evlenemezse orug tutsun. <;;:iinkii bu onu korur. Orug zikredilince tabia
ttyla arkasmdan «iffetlerini koruyan erkeklerle iffetlerini koruyan ka
dmlar» kavlinin gelmesi uygun dii§mektedir. Miibah olanm dl§mda ha
ram ve giinahtan kendileri.ni koruyanlar. Nitekim Allah Tealfi, Mii'mi
nun suresinde §6yle buyurur: «Ki onlar; 1rzlanm korurlar. Sadece e§
leri ve sag ellerinin malik olduklan mustesnad1r. Dogrusu onlar, bunun 
igin de kmanacak degildirler. Kim de bundan ba§kas1m ararsa i§te on
lar haddi a§anlardlr.» (Mii'minun, 5-7). 

«Allah'1 gokga zikreden erkeklerle gokga zikreden kadmlar.>> ibn 
Ebu Hatim der ki: Bana babam .. . Ebu Said el-Hudri'den nakletti ki; Ra
sulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: Bir ki§i geceleyin hamrmm uyanr ve 
ikisi birlikte iki rek'at namaz k1larlarsa ; o gece hem erkek, hem de ka
dm «Allah'l gokga zikreden erkeklerle gokga zikreden kadmlarn ziim-
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resine kaydedilirler. Ebu Davud, Nesei ve ibn Mace, A'me§ kanahyla . . . 
Ebu Said ve Ebu Hiireyre'den aym hadisi riva,yet ederler. 

Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Hasan ... Ebu Said el-Hudri (r.a.) 
den nakletti ki; o, §6yle demi§: Ey Allah'm Rasulii, k1yamet giiniinde 
Allah katmda derecelerin en degerlisi hangisidir? dedim. Rasulullah 
buyurdu ki: «Allah'1 <;:ok<;:a zikreden erkeklerle <;:ok<;:a zikreden kadmlar.» 
ayetini okudu. Ebu Said el-Hudri der ki: Ey Allah'm Rasulii, Allah yo
lunda gazi olan kimdir? dedi. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Eger ki§i 
klhc1yla kafirlere ve mii'?riklere vursa ve k1hc1 kmlsa kana boyansa Al
lah'l zikredenler yine de ondan iistUn olurlardl. 

imam Ahmed ibn Hanbel dedi ki: Bize Affan .. . Ebu Hiireyre (r.a.) 
den nakletti ki; Hz. Peygamber Mekke yollarmda yiiriiyordu. Nihayet 
Medine'ye yakm bir yerde bulunan Ciimdfm denilen yere geldi. Ve dedi 
ki: Buras1 Ciimdan'd1r, yiiriiyiin, Allah Miiferredun'u one ge<;:irmi§
tir. Ashab dediler ki : Miiferredun da nedir? Peygamber buyurdu ki: Al
lah'! <;:ok<;:a zikredenlerdir. Sonra §6yle dedi: Allah'1m, tlra§ olanlan ba
gl§la. Ashab dediler ki : Ya Muksirun ne olacak? Hz. Peygamber: Al
lah'Im, tlra§ olanlan bagi§la, buyurdu. Onlar yine sa~lanm ve sakalla
nm b1rakanlar ne olacak dediklerinde, buyurdu ki : Onlan da. Ahmed 
ibn Hanbel bu §ekliyle bu hadisi rivayette miinferid kalrm§tlr. Muslim 
de son k1sm1 dl§mda bu hadisi riva.yet etmi§tir. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Huceyn ibn el-Miisenna .. . 
Ziyad ibn Ebu Ziyad'dan nakletti ki; ona Muaz ibn Cebel'den Rasulul
lah (s.a.)m §6yle dedigi nakledilmi§: Allah katmda ki§iyi Allah'm aza
bmdan kurtaracak Allah'l zikirden ba§ka bir amel yoktur. Muaz dedi 
ki : Rasulullah (s.a.) §6yle buyurdu : Ben size amellerinizin en haYirll
siru ve hiikiimdanmz.m katmda en temizini ve sizin derecelerinizi en 
iiste <;:1karam soyleyeyim mi? Sizin i<;:in altm ve giimii§ dag1tmaktan ve 
yarm dii§manlanmza vanp onlarm boyunlanm veya onlarm sizin boy
nunuzu vurmasmdan daha haYirh bir ameli haber vereylm mi? Ashab : 
Evet ey Allah'm Rasulii, dediler. Hz. Peygamber: Allah Azze ve Celle'yi 
zikirdir, buyurdu. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Hasan .. . Sehl ibn Muaz ibn 
Enes'ten nakletti ki, babas1 Hz. Peygamberden nakletmi§: Adamm bi- · 
risi Hz. Peygambere: Ey Allah'm Rasulii, miika.fM bak1mmdan, dere
cesi Miicahidlerden yiice olan hangisidir? dedi. Rasulullah: Allah'1 en 
<;:ok zikreden, buyurdu. Adam: Allah katmda oru<;:lulardan ecri en <;:ok 
olan kimdir? deyince; Allah Rasulii: Allah'I en <;:ok zikreden, dedi. Son
ra adam namaz1, zekati, hacc1 ve sadakaYl soyledi, her seferinde Rasu
lullah (s.a) Allah'1 en <;:ok zikredim diye kar§lllk verdi. Bunun iizerine 
Hz. Ebubekir Hz. Omer'e dedi ki : Zikredenler biitiin hay1rlan allp go
tiirdiiler. Rasulullah (s.a .) da ; evet, diye kar§Illk verdi. 
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Fazlaca zikrin fazileti konusunda varid alan hadisleri bu surede 
«Ey iman edenler; Allah'1 c;okc;a zikredin. Sabah-ak§am O'nu tesbih 
edin.» (Ahzab, 41-42) ayetinin tefsirinde zikredecegiz. 

«i§te onlar ic;in Allah, magfiret ve buyiik bir mukafat hazlrlann§
tlr.» Onlarm gtinahlanm bagl§laml§ ve kendilerine buyuk bir mukafat 
haz1rlam1§t1r ki bu muka.fat cennettir. 

36 - Allah ve Rasulu bir ~eye hukmettigi zaman; ne 
mu'min erkekler i<;in ne de mu'min kadinlar i<;in artlk i~
lerinde bir se<;me hakJn olamaz. Kim de Allah' ave Rasulu
ne isyan ederse; ~uphesiz ki apa<;ak bir ~ekilde sapm1~ olur. 

Allah ve Rasulii Hiikiim Verince Se~me Hakk1 Yoktur 

Avfi, «Allah ve Rasulu bir §eye h.ukmettigi zaman ... » ayeti konusun
da ibn Abbas'tan naklen der ki: Bu ayet Rasulullah (s.a.)m, kolesi Zeyd 
Ibn Harise'ye Esed kabilesinden Zeyneb Bint Cah§'l nikahlamak iste
giyle yamna gittigi zaman nazi! oldu. Zeyneb, ben onunla nikahlaninak 
istemem, deyince Rasulullah (s.a.) : Hay1r onunla nikahlanacaksm, de
di. Zeyneb; ey Allah'm Rasulu, kendi kendime oyun mu yapaYlm? dedi. 
Onlar boyle konw~urken Allah Teala bu ayeti inzal buyurdu. Bunun 
uzerine Zeyneb dedi ki: Ey Allah'm Rasulu, benimle nikahlanmak uzere 
onu sen mi sec;tin? Hz. Peygamber; evet, deyince Zeyneb; oyleyse Al
lah Rasulune isyan etmem, ben de onu kendime nikahlanm dedi. ibn 
Luhey'a .. . ibn Abbas'tan nakleder ki, o §6yle demi§: Rasulullah (s.a.) 
Cah§ k1z1 Zeyneb'i Harise oglu Zeyd'e nikahlamak istedi. Zeyneb nikah
lanmaktan kac;md1 ve dedi ki: Ben, soy bak1mmdan ondan daha haYir
hYim. Zeyneb guzel bir kadmdL Bunun uzerine Allah Azze ve Celie «AI-

. lah ve Rasulu bir §eye hukmettigi zaman .. . » ayetini inzal buyurdu. Ke
za Mucahid, Katade ve Mukatil ibn Hayyan da bu ayetiri Zeyneb Bint 
Cah§ hakkmda nazi! oldugunu soylerler. Rasulullah (s.a.) Zeyneb'i 
kolesi Zeyd ibn Harise'ye ni§anlamak istediginde, o bundan kac;mml§ 
sonra peygamberin buyruguna icabet etmi§ti. 

Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem der ki: Bu 9 .. yet Ebu Muayt'm 
oglu ;ukbe'nin k.lz1 Ummu KUlsum hakk.lnda nazil olmu§tur. o, Hudey-
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biye sozle§mesinden sonra ilk hicret eden kadmlardand1. Kendisini Hz. 
Peygambere takdim etti, Rasulullah da; kabul ettim, diyerek onu Zeyd 
ibn Harise ile evlendirdi. Allah bilir ya bu olay, Zeyd'in Zeyneb'den ay
nlmasmdan sonra olmu~tu. Ummu KUlsum ve karde§i k1zarak dediler 
ki : Biz Hz. Peygamberi istemi§tik o ise bizi kolesi ile evlendirdi. Bunun 
tizerine «Allah ve Rasulti bir §eye hukmettigi zaman; ne mti'min erkek
ler ic;in, ne de mti'min kadmlar ic;in artlk i§lerinde bir sec;me hakk1 ola
maz.» ayeti nazil olmu§tUr. Abdurrahma"n ibn Zeyd ibn Eslem der ki: 
Daha sonra bundan da toplaYIGI olan §U htiktim nfl"zil oldu: «Peygam
ber; mti'minlere, kendilerinden daha evlad1r.» i§te o hususi htiktimdti, 
bu ise toplaYICI htiktimdtir. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Abdulrezzak ... Enes ibn Ma
lik'den nakletti ki ; o §6yle demi§ : Hz. Peygamber Ens~b;'dan bir kadlru 
CUleybib'le nikahlamak istedi ve kadmm babas1yla konu§tu. 0; annesi
ne dani§aYlm da oyle, dedi. Hz. Peygamber de: Peki oyleyse, dedi. Adam 
gitti kansma durumu a<;Ikladl. Kadm: HaYir, Hz. Peygamber ba§ka 
birisini bulamad1 da CUleybib'e mi bizi uygun gordu? dedi. Halbuki biz 
onu falancaya ve falancaya vermemi§tik. K1z ise perdenin arkasmdan 
onlan dinliyordu. Enes der ki : Adam durumu Hz. Peyga,mbere bildir
mek tizere <;Ikmaya koyuldugunda k1z dedi ki: Siz Hz. Peygamberin em
rihi reddetmek mi istiyorsunuz? Eger sizin ic;in · onu uygun gormti§se 
nikah yapm. Enes der ki : Sanki k1z anne babasmdan daha iyi gormti§
tu. Anne babas1 : Dogru soylersin, dediler. Babas1 Hz. Peygambere vanp 
dedi ki : Eger sen onu bizim ic;in uygun gordunse biz de onu uygun gor
dtik. Hz. Peygamber: Ben onu uygun gordum, dedi. Enes der ki: K1z1 Cu
leybib'le evlendirdi. Sonra Medine halkma bir munadi (harb ic;in) ses
lendi. Bunun tizerine CUleybib atma hindi. Sonra onun oldtirtilmti§ ol
dugunu gordUler. Mti§riklerden bir topluluk onu 6ldurmti§lerdi. Enes 
der ki; dogrusu ben o kadm1 gordtim, Medine'de en c;ok nafaka verilecek 
birisiydi. 
· imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Affan .. . Ebu Berze el-Eslemi
den nakleder ki; CUleybib kadmlarm arasma girip onlarla oturup oyna
yan bir adamd1. Ben e§ime dedim ki: Bu gunden sonra CUleybib sizin 
yaruruza girmeyecektir. Eger girecek olursa §6yle ve §6yle yapanm. Ebu 
Berze el-Eslemi der ki; Ansar'dan bir kimsenin klz c;ocugu bulunursa 
Hz. Peygamberin ona ihtiyaci olup olmad1gm1 ogreninceye kadar ba§
kasiyla evlendirmezlerdi. Rasulullah (s.a.) Ans9"r'dan bir. adama; k1zm1 
bana ver, dedi. Adam; peki ne btiytik §eref ey Allah'm Rasulu ne sevinc; 
ve goz aydmhg1, dedi. Hz. Peygamber; dogrusu ben onu kendim ic;in is
temiyordum, dedi. Adam; ya kimin ic;in istiyordun ey Allah'm Rasulti? 
dedi. Hz. Peyegamber; CUleybib ic;in, deyince adam; ey Allah'm Rasulti 
anasma dam§aYim, dedi. Annesine vanp dedi ki: Allah Rasulti k1z1m ev-
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lendirmek istiyor. Kadm; peki ne guzel ne buyti.k goz aydmllg1 ve se
vin~, dedi. Adam; kendisi i~in degil Cti.leybib i~in istiyor, deyince ka
dm; Cti.leybib mi? dedi, haYlr Allah'a andederim ki onunla evlendir
mem, dedi. Adam kalk1p peygamberin yanma gelmek ve k1zm annesi
nin soyledigini ona haber vermek isteyince k1z dedi ki: Siz beni kiminle 
evlendiriyor sunuz? Annesi durumu haber verince, k1z; Allah RasUlu
nun emrini geri mi ~eviriyor sunuz? B1rakm beni ona, c;;unku Rasulullah 
beni mahvedecek degildir, dedi. Babas1 kalk1p peygamberin yamna gel
di ve; istedigin gibi yap, dedi. Bunun ti.zerine peygamber onu Cti.leybib 
ile evlendirdi. Ebu · Berze der ki: Hz. Peygamber bir sava§a ~1kmu~t1. Sa
va§tan dondugunde ashabma; araym hakalrm kaybm1z var m1? dedi. 
Ashab1; falancay1, falancay1 yitirdik, dediler. Peygamber; bakm baka
hm ba§ka yitirdiginiz var m1? dedi. Ashab1 hay1r, deyince Hz. Peygam
ber; ama ben Cti.leybib'i yitirdim, dedi. Onu olti.ler arasmda araYin, de
di. Aradrlar buldular. Bakblar ki o yedi ki§iyi oldurmti.§ sonra da kendisi 
olmti.§. Dediler ki: Ey Allah'm Rasulu, i§te o oldurdugu yedi ki§inin ya
nmda yabyor, sonra da kendisini oldurmti.§ler. Rasulullah (s.a.) kalk1p 
onun cenazesinin yamna geldi ve yedi ki§iyi o oldurdu, onlar da bunu. 
Bu, benden ben ondamm, dedi iki veya u~ kere tekr~rlad1. Sonra Rasu
lullah (s.a.) onu kucagma ald1 ve kabir e§tirdi. Hz. Peygamber onu 
kabrine kendi eliyle koydu. Y1kaY1p Y1kamad1g1 zikredilmemi§tir. Sabit 
der ki: Ansarm arasmda ondan daha ~ok inf~ok eden kimse yoktu. 
ishak ibn Abdullah ibn Ebu Talha Sa.bit'den nakleder ki; o, Rasulullah 
(s.a.)m Cti.leybib'e nas1l dua ettigini biliyor musun? deyince, o §byle de
mi§: Allah'1m, Of\Un ti.zerine hay1r yagd1r ve onun gec;;imini zorla§tlrma. 
Sonra Ansarm arasmda ondan daha ~ok inf~.k eden yoktu, buyurmu§. 
imam Ahmed bu hadisi boylece uzun uzad1ya nakleder. Mti.slim ve Ne
sei de faziletler babmda onun oldti.rti.lti.§ k1ssasm1 tahric ederler. Ha
fiz Ebu Amr ibn Abdti.lberr, el-istiab'da der ki : K1z, peyga~berin emrini 
geri ~eviriyor musunuz? dedigi zaman da §U {~oyeti okumu§tU: «Allah 
ve RasUlu bir §eye hukmettigi zaman; ne mH'min erkekler i~in ne de 
mu'min kadmlar i~in artlk i§lerinde bir sec;;me hakk1 olamaz.» 

ibn Cureyc der ki: Bana Amir ibn Mus'ab, Ta.vus'tan nakletti ki; 
o, ibn Abbas'a ikindi namazmdan sonra iki rek'at namaz k1llmp kllm
mayacagml sordugunda ibn Abbas bunu nehyedip bu aoyet-i kerime'yi 
okumu§: <<Allah ve Rasulii bir §eye hiikmettigi zaman . .. » 

Bu ayet-i kerime her konuda umumidir. ~oyle ki: Allah ve Rasulti. 
bir §eye hiikmettigi zaman hi~ bir kimsenin ona muhalefet etmesi, hi~ 
bir gorii§ii, kanaati ve sozii Allah'm ve Rasuliiniin buyruguna degi§me
si miimkiin degildir. Nitekim Allah Teala §byle buyurmu§tur: «HaYir, 
Rabbma andolsun ki; aralarmda ~eki§tikleri §eylerde seni hakem ta'yin 
edip sonra haklarmda verdigin hiikiimden dolaYl i~lerinde bir s1kmt1 
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duymadan kendilerini tamamen teslim etmedik~e iman etmi§ olmaz
lar.)) (Nisa, 65) . Hadis-i §erif'te de Rasulullah (s.a.) §6yle buyurur: 
Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki; sizlerden birinizin 
kendi arzulan ve hevesi, benim kendisine getirdigim §eriata tabi olma
d!k~a iman etmi§ olmaz. Bunun igin Allah Teala ayetin devammda da
ha §iddetli davranarak buna aykm hareket edenler i~in §6yle buyuru
yor: ((Kim de Allah'a ve Rasulune isyan ederse, §tiphesiz ki apa~1k bir 
§ekilde sapml§ olur.>> Bu ayet-i kerime Allah Teala'mn §U kavline ben
zer: ((Onun buyruguna aykm hareket edenler ba§larma bir bela gelme
sinden veya elim bir azaba ugramaktan sakmsmlar.)) (Nur, 63). 

/ / .>,., ,. / / •/ ///• ._.,. "'"' o..;,.--"4. ,.,.. 

\; ~~iJ,&~\J'~~j~~'.~}t~~*r~~L>~:J~~~ 
5~~·~\::'"c\'.-;-::-~,~(~ ~./~~ D~\~-::-\~\)1;:-G\--;.~ ~.2.~\ 
'ft ~~~J)L)"J~ .. ~ .. ',f' tr' ~-' ... ~,· 

.~~) ~/ ~ \'.\f0'~~~~> .• ~(\ 0 c.6'~ .r-~[~~ ....... ~~\(k 
~ )A»~ V' u bJ l?" ,.,~ .))~ .. .. ,. ~ ~ eJ:1.r lS 

37 - Hani sen, Allah'1n kendisine nimet verdigi ve se· 
nin de nimetlendirdigin kimseye diyordun ki: E~ini birak
ma ve Allah'tan kork. Allah'1n a<;Iga vuracag1 ~eyi de i<;in
de sakhyor, insanlardan korkuyordun. Halbuk.i en <;ok Al
lah'tan korkman gerekirdi. Nihayet Zeyd onunla ba~n1 
kopard1gmda, onu seninle evlendirdik ki boylece evladhk
lan e~leriyle baglann1 kopardlklannda onlarla evlenmek 
konusunda mu'minlere bir vebal olmad1g1 bilinsin. Al
lah'In emri yerine getirilmi~tir. 

Allah Teala, peygamberinin -Allah'm salat ve sel9,ml onun uze
rine olsun- kolesi Ha,rise oglu Zeyd'e soyledigi §eyleri haber veriyor. 
Zeyd ibn Harise, Allah'm kendisine isla,m nimetini ve RasUlune tabi 
olma lutfunu ihsan ettigi ki§idir. Hani sen, Allah'm kendisine nimet 
verdigi ve senin de nimetlendirdigin kimseye diyordun ki: Senin emrin
de bir koleyken, a.zad edip degerli, §am yuce bir efendi durumuna ge
tirdigin, kendine dost ve sevgili k1ld!gm, b6ylece kendisini nimetlendir
digin ki§iye. Nitekim Zeyd ibn Harise'ye sevgili, oglu Usa,me'ye de; sev
gilinin oglu sevgili denirdi. Hz. Ai§e (r.a.)der ki Rasulullah (s.a.) Usa
me'yi hangi seriyyede sava§a gondermi§se, muhakkak onu seriyyenin 
ba§kam yapnn~t1r. Eger kendisinden sonra ya§ann§ olsayd1 onu yerine 
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halife ta'yin ederdi. Bu hadisi Ahmed ibn Hanbel. .. Abdullah el-Behiy 
kanahyla Hz. Ai§e'den rivayet eder. 

Ebu Bekr el-Bezzar der ki: Bize Halid ibn Yusuf... Usame ibn 
Zeyd'den nakleder ki; o, §6yle demi§tir: Ben mescidde bulunuyordum. 
Abbas ve Ebu Talib oglu Ali yamma gelip dediler ki : Ey Usame bizim 
ic;in Allah Rasuliinden miis9,ade iste. Usame der ki: Hz. Peygamberin 
yamna vanp durumu kendisine bildirdim ve, Ali ile Abb8,s girmek ic;in 
izin isterler, dedim. Hz. Peygamber dedi ki: ihtiyac;larmm ne oldugunu 
biliyor musun? Ben; haYJ.r ey Allah'm Rasulii, dedim. Hz. Peygamber, 
lakin ben biliyorum, dedi ve onlarm ikisine girmek ic;in izin verdi. On
lar dediler ki: Ey Allah'm RasUlii, ailenden sana en sevimlinin kim ol
dugunu ogrenmek ic;in yamna geldik. Hz. Peygamber buyurdu ki: 
Ailemden bana en sevimli Muhammed'in ktzl FP.tlma'd1r. Onlar; ey Al
lah'm Rasulii biz sana Fatlma'dan sual etmiyoruz, deyince Hz. Pey
gamber; oyleyse Zeyd ibn Harise'nin oglu Usame'dir. Ki Allah ona lu
tufta bulunmu§ ve ben de kendisini nimetlendirmi§tim. Rasulullah 
(s.a.) Esed kabilesinden Cah§'m k1z1 ve aym zamanda halasmm c;ocu
gu olan Zeyneb'le Zeyd'i evlendirmi§ti. Zeyneb'in annesi Abdulmuttalib 
k1z1 Umeyme'dir. Ona on dinar ve altmi§ dirhem sadaka vermi§; bir ba§
ortiisii, bir yorgan, bir z1rh ve elli Miid de yiyecek vermi§ti. Aynca on 

,yiik hurma vermi§ti. Mukatil ibn Hayyfm der ki: 0, Zeyd'in yamnda 
bir YJ.l ve daha fazla bir zaman kald1. Sonra aralarmda baz1 §eyler oldu. 
Zeyd gelip onu Rasulullah'a §ikayet etti. Rasulullah (s.a.) ona her se
ferinde; e§ini yanmda tut ve Allah'tan kork, diyordu. Nitekim Allah Te
ala bu konuda §6yle buyurmaktadlr: <<E§ini b1rakma ve Allah'tan kork. 
Allah'm ac;1ga vuracag1 §eyi. de ic;inde· sakhyor, insanlardan korkuyor
dun. Halbuki en s:ok Allah'tan korkman gerekirdi.n 

ibn Cerir ve ibn Ebu Hatim burada Selef-i S9Jihin'den baz1 haber
ler zikrederler ki, biz bunlan burada kaydetmemeyi uygun gordiik. <;iin
kii s1hhath haberler degildirler. Keza imam Ahmed ibn Hanbel'in bu
rada Hammad ibn Zeyd kanahyla Enes'ten naklettigi rivayette de pek 
c;ok gariblikler dolu oldugu ic;in kaydetmemeyi uygun gormedik. 

Buhari de bu konuda ozet olarak baz1 §eyler rivayet eder ve der ki: 
Bize Muhammed ibn Abdurrahim ... Enes ibn M9..lik'den nakletti ki; o 
«Allah'm ac;1ga vuracag1 §eyi de ic;inde sakhyor, insanlardan korkuyor
dun. n ayeti Zeyneb Bint Cah§ ile Zeyd ibn Ha,rise hakkmda nazil ol
mu§tur. Allah her ikisinden de raz1 olsun, demi§tir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize babam . .. Ali ibn Zeyd ibn Ciid'an'dan. 
nakletti ki; o §6yle demi§ : Hiiseyn'in oglu Ali bana «Allah'm ac;1ga vu
racagi §eyi de ic;inde sakhyor, insanlardan korkuyordun.n kavli hakkm
da Hasan'm ne dedigini sordu. Ben de ona anlattim. Sonra dedi ki: 
Hay1r, Allah Rasfllii onu Zeyd'le evlendirmezden once Zeyneb'in kendi 
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e§leri arasmda olacagm1 t;ok iyi biliyordu. Zeyd e§inden §ikayet etmek 
iizere Hz. Peygambere gelince, Rasulullah ona Allah'tan kork ve e§ine 
sahip ol, dedi. i§te bunun tizerine Allah Teala RasUliine buyurdu ki: 
Ben, seni onunla evlendirecegimi sana haber vermi§tim. Sen ise «Al
lah'm at;1ga vuracag1 §eyi de it;inde sakhyordun.>> Siiddi'den de bu §ekilde 
soyledigi rivayet edilir. 

ibn Cerir Taheri der ki: Bana ishak ibn ~ahin ... Hz. Ai§e'nin §oyle 
dedigini bildirdi: Eger Hz. Muhainmed Allah'm kitabmdan kendisine 
vahyettigi herhangi bir §eyi gizlemek isteseydi muhakkak ki «Allah'm 
at;1ga vuracag1 §eyi de it;inde sakhyor, insanlardan korkuyordun. Hal
buki en t;ok Allah'tan korkman gerekirdi.>> kavli olurdu. «Nihayet Zeyd 
onunla bagm1 kopard1gmda, onu seninle evlendirdik.>> Ayet-i kerime'
de get;en ( _), _,!1 ) kelimesi ihtiya<; ve liizum anlammad1r. Yani Zeyd 
ondan aynhp uzakla§mca seni onunla evlendirdik. Zeyneb'in peygam
berle evlendirilmesini isteyen Allah Azze ve Celie idi. Qiinkil Allah Te
ala Hz. Peygambere velisiz, mehirsiz, akidsiz ve be§erden §ahid olmak
SlZln Zeyneb'le evlenmesini vahyetti. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Ha§im ... Enes ibn Malik'den 
nakletti ki; o §oyle demi§: Zeyneb'in iddeti bitince, Rasulullah (s.a.) 
Zeyd ibn Harise'ye dedi ki; var ona benim kendisini istedigimi zikret. 
Zeyd ibn Harise kalktl onun yanma gitti. 0, hamur yoguruyordu. Zeyd 
der ki : Onu goriince i<;im kabard1 oyle ki ona bakamayacak duruma gel
dim. Rasulullah (s.a.)m istedigini kendisine soyleyemiyordum. Arkann 
ona <;evirdim ve geriye donerek; ey Zeyneb miijdeler olsun, Allah Rasu
lii seni kendisine istemem i<;in beni sana gonderdi dedim. Zeyneb dedi ki: 
Rabb1m Azze ve Celle'ye dam§mcaya kadar bir §ey yapacak degilim. Na
maz k1ld1g1 yere gidip dikildi bunun iizerine Kur'an-1 Kerim nazil oldu 
ve Rasulullah (s.a.) izinsiz gelip Zeyneb'in yaruna girdi. Biz Hz. Pey
gamberin yaruna girdigimizde onu Zeyneb'e et ve ekmek yedirirken 
gordiik. insanlar <;1kt1lar ve baz1 kimseler yemekten sonra evde konw~
mak iizere kald1lar. Rasulullah (s.a.) t;lktl ben de onun arkasmdan gi
diyordum. Hammlarmdan her birinin odasmm oniinden ge<;ince onlara 
selam veriyordu. Harumlan da; ey Allah'm Rasulii, e§ini nas1l buldun? 
diyorlard1. Bilmiyorum ben mi haber verdim halkm <;1kt1g1m, yoksa 
ba§kas1 nn haber verdi ona? Q1k1p eve girinceye kadar yiiriidtim. Ben 
de kendisiyle beraber giriyordum. Benimle kendisinin arasma bir ortii 
att1. Perde indi ve topluluk gerekli ogiidti yeterince ald1lar. inen ayet 
§U idi: «Ey iman edenler, peygamberin evlerine yemege <;agnlmaks1zm 
ve vakitli valtitsiz girmeyin . .. >> 

Miislim ve Nesei de muhtelif yollarla bu hadisi Stileym:ln ibn Mu
gire'den naklederler. 

Tefstr, C : XII ; F . 411 
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Buhari merhum Enes ibn Malik'den nakleder ki; Cah§ k1z1 Zeyneb 
peygamberin e§leri arasmda oviinerek §Oyle derdi: 

Sizi aileleriniz evlendirdi. Beni ise yedi kat gogiin ustiindeki Allah 
evlendirdi. 

Daha once Nur suresinde Abdullah ibn Cah§'m oglu Muhammed'in 
§Oyle dedigini kaydetmi§tik: Zeyneb ve Ai§e birbirlerine kar§l oviindiiler. 
Zeyneb (r.a.) dedi ki: Ben o kad1mm ki evliligim gokyiiziinden indirildi. 
Ai§e'de dedi ki: Ben o kad1mm ki ozriim gokyiiziinden bildirildi. Bunun 
iizerine Zeyneb (r.a.) Ai§e'nin durumunu kab~llendi. 

ibn Cerir Taperi der ki : Bize Abd ibn Humeyd ... §a'bi'den nakle
der ki; o §oyle demi§: Cah§ klz1 Zeyneb Hz. Peygambere §Oyle derdi: 
u~ §eyle ben sana i§ve ve naz ediyorum ki diger hammlarmdan hi~ bi
risi sana bunlarla naz edemez. Bir kere benim dedem ve senin deden 
aymdlr. Beni sana gokten Allah nikahlad1 ve arac1 Cibril Aleyhisse
lamdL 

((Ki boylece evladhklarm e§leriyle baglanm kopardlklarmda, onlar
la evlenme konusunda mii'minlere bir vebf!J olmadlg1 bilinsin.» Biz 
Zeyneb'in seninle evlenmesini §Unun i~in miiba.h klldlk: _Mii'minlerin 
evladhklarmm, bo§adiklan hammlarla evlenmelerinde bir vebal olma
digi bilinsin. Qiinkii Rasulullah (s.a.) peygamberlikten once Harise og
lu Zeyd'i evlad edinmi§ti ve ona; Muhammed'in oglu Zeyd, deniliyordu. 
Allah Teala ((Evladhklanmz1 da oz ogullanmz' gibi kllmami§tlr. Bunlar 
dillerinize doladigmiz sizin sozlerinizdir. Allah ise hakk1 s6yler ve 0, 
yolu dogrultur. Onlan babalanna nisbetle ~agmn. Allah katmda en 
dogru olan budur.» ayetiyle · bu bag1 kesip kopardl, sonra da Harise 
oglu Zeyd'in bo§amasl iizerine Hz. Peygamberi Cah§ k1z1 Zeyneb'le ev
lendirerek bu konuyu tamamen ve te'kidli bi~imde a~1khga kavu§tur
du. Bunun i~in evlenilmesi haram olanlan bildiren 9,yette ((Oz ogullan
mzm e§leri» (Nisa, 23) buyurarak evladhklann e§lerinin bunun di§m
da oldugu belirtilmi§tir. Qiinkii bu, araplar arasmda pek yaygmd1. 

((Allah'm emri yerine getirilmi§tir.» Vuku bulan bu ilahi emri Allah 
Teala kesin olarak takdir etmi§tir. Ve takdir ettigi §ekilde bu emir ger
~ekle§mi§tir. §iiphesiz O'nun emri yerini bulacaktlr. Allah'm bilgisin
de, Zeyneb'in peygamberin hammlan arasmda yer alacag1 kaytdhyd1. 
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38 - Allah'1n, kendisine farz kild1g1 ~eylerde pey
gamberin iizerine herhangi bir gii<;liik yoktur. Bu, Aliah'
In onceden ge<;mi~ler hakkJ.ndaki bir siinnetidir. Ve AI
lah'In emri geregi gibi yerine gelmi~tir. 

Allah Teala buyuruyor ki: «Allah'm kendisine farz klldlg1 §eylerde 
peygamberin iizerine herhangi bir gii<;liik yoktur.>> Peygambere emret
tigi helal ve haramlarda aynca evladhg1 Zeyd ibn Harise'nin bo§adlgi 
Zeyneb ile evlenmesi konusunda ona bir gii<;Hik yoktur. 

((Bu, Allah'm onceden ge<;mi§ler hakkmdaki bir siinnetidir.>> Bu, 
Allah'm Hz. Peygamberden onceki peygamberlere aid bir hiikmiidi.ir. 
Allah onlan s1kmtiya sokacak bir §eyi kendilerine emretmez. Bu ifade, 
miinaflklardan Hz. Peygamberin evladhg1 Zeyd'in bo§ad1g1 hamnnyla 
evlenmesini eksiklik olarak vehmedenlere bir reddiyedir. 

«Ve Allah'm emri geregi gibi yerine gelmi§tir.>> Allah'm takdir et
mi§ oldugu emir hi<; §iiphesiz olmu§tur. Onun geri <;evrilmesi veya on
dan vazge<;ilmesi imkans1zd1r. Allah neyi isterse olur, neyi de istemezse 
olmaz. 

39- Allah'1n risaJetlerini teblig edenler, O'ndan kor
karlar ve Allah'tan ba~ka kimseden korkmazlard1. Hesab 
g:oriicii olarak Allah yeter. 

40 - Muhammed, sizin adamlann1zdan herhangi biri
si:nin babasl degildir, sadece Allah'In rasulii ve peygam
berleriri hatemidir. Allah, her ~eyi bilendir. 

Muhammed (s.a.) Sadece Allah'm Rasftliidiir. 

Allah Teala ((Allah'm risaletlerini teblig edenlerlli oviiyor. Yani Al
lah'm emrini mahlukatma ula§tmp emanetini yerine getirenleri. (<O'n-
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dan korkarlar.» Onlar Allah'tan korkarlar, O'ndan ba§ka hie; bir kim
seden korkmazlar. Hie; bir kimsenin giicii onlarm Allah'm risaletini teb
lig etmelerine engel olamaz. ((Hesab goriicii olarak Allah yeter.>> Yar
drmci ve destekc;i olarak Allah kafidir. Burada ve her yerde insanlarm 
efendisi Muhammed Mustafa Aleyhissela.m sozkonusudur. <;iinkii o, do
gularm bat1larm halkma biitiin Ademogullan cinsine Allah'm risale
tini teblig etme gorevini yerine getirmi§tir. Allah onun soziinii, dinini 
.ve §eriatmr diger biitiin §eriatlara ve dinlere iistiin krlmr~tlr. <;iinkii da
ha once bir peygamber yalmzca kavmine peygamber olarak gonderilir
ken o, - Allah'm salat ve selamlan onun iizerine olsun- arab ve arab 
olmayan biitiin mahlukata peygamber olarak gonderilmi~tir. Nitekim 
Allah Teala A'raf suresinde ~oyle buyurur: HEy insanlar; ben Allah'm 
hepiniz ic;in gonderdigi peygamberiyim.>> (A'raf, 158). Bu gorevi en iyi 
yerine getirenler de onun arkasmdan gelen ashabr olmu§tur. Allah on
lardan raz1 olsun. Peygamberin kendilerine emrettigi gibi onun biitiin 
sozlerini, fiillerini ve · hallerini, gecesini ve giindiiziinii, seferini ve ika
metini, gizlisini ve ac;1gmr oldugu gibi teblig etmi§lerdir. Allah onlardan 
raz1 olsun ve onlan ho~nud etsin. Bilahare her sonra gelen iimmet once
kine varis olmu§ ve bu durum giiniimiize kadar gelmi~tir. Dogru yolu 
bulanlar, onlarm aydmhk izlerine tabi olurlar ve onlarm gittikleri yolu 
ta'kib ederler. Lutuf ve Kerem sahibi olan Allah'tan bizi de onlann pe
§inden gidenlerden k1lmasrm dileriz. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize ibn Numeyr .. . Ebu Said el
Hudri'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§: Sizden biriniz 
kendi nefsini kiic;iimseyip . te soylenmesi gereken ilahi bir emri soylemez
lik etmesin. <;iinkii Allah ona; bunu soylemekten seni ahkoyan nedir? 
der. 0; Rabb1m insanlardan korktum, deyince Allah TeaJa; en c;ok kor
kulmasi · gereken Benim, der. Bl.i hadisi imam Ahmed ibn Han bel aym 
§ekilde Abdiirrezzak kanahyla Amr ibn Miirre'den nakleder. ibn Mace 
de Ebu Kiireyb kanahyla Ebu Said el-Hudri'den rivayet eder. 

((Muhammed, sizin adamlanmzdan herhangi birisinin babas1 de
gildir.» Ayet-i kerime boylece art1k HMuhammed'in oglu Zeyd>> denilme
sini yasakhyor. Yani Hz. Muhammed onun babas1 degildir. Ancak onu 
evlad edinmi§tir. Hz. Peygamberin - Allah'm salat ve selamlan onun 
uzerine olsun- biilug c;agma ermi§ bir erkek c;ocugu ya§amamr~tlr. 

Onun Hz. Hadice'den Kas1m, Tayyib, ve Tahir admda iic; erkek c;ocugu 
dognm§ onlar da c;ocukken olmii§lerdir. Keza k1bti olan Mariye'den Ib
rahim dogmu§ o da daha memedeyken vefat etmi§tir. Hz. Peygamberin 
Hz. Hadice'den Zeyneb, Rukiyye, Ummii Kiilsum ve Fatima olmak iizere 
dort k1z1 olmu§tur. Allah onlarm hepsinden raz1 olsun. Uc;ii daha Ra
sulullah hayatta iken vefat etmi~ ondan sonraya yalmz Fatima kal-
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rnl§tlr. Nihayet onun vefatmdan sonra Fatima da hastalanml§ ve altl 
ay sonra vefat etmi§tir. 

«Sadece Allah'm Rasulti. ve peygamberlerin hatemidir. Allah, her 
§eyi bilendir.» Bu ayet-i kerime Allah Teala'mn §U kavli gibidir: ((Allah 
risaletini nereye verecegini en iyi bilendir.» (En'am, 124) Bu ayet-i ke
rime Hz. Peygamberden sonra hie; bir peygamberin bulunmayacagm1 
ifade etmektedir. Ondan sonra nebi bulunmad1gma gore, rasulti.n bu
lunmamasi daha uygun ve daha evlad1r. <;ti.nkti. risalet makam1 nti.bti.v
vet makammdan daha hususidir. Her rasul nebidir, ama her nebi ra
sul degildir. Bu konuda sahabenin bti.yti.k bir toplulugundan nakledilen 
mti.tevatir hadisler varid olmU§tur: 

1 - imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Evs kabilesinden Ebu 
Amir .. . Ubeyy ibn Ka'b'dan na~.detti ki, Rasulullah (s.a .) §6yle buyur
mu§tur: Peygamberler arasmda benim misalim bir ev yap1p en gti.zel 
§ekilde onu tamamlayan adamm misalidir. Adam evde bir kerpic; yeri 
bo§ b1rakml§ ve koymarm§tlr. insanlar bu evi gezerler, hayran kahrlar, 
sonra da; ke§ke §U kerpic; yeri de tamamlansayd1, derler. i§te peygam
berler arasmda ben o kerpic; mesabesindeyim. Bu hadisi Tirmizi de 
Bti.ndar kanahyla Ebu Amir'den nakleder ve hasendir, sahihtir, der. 

2 - imam Ahmed ibn Han bel der ki : Bize Affan .. . Enes ibn Ma
lik'den nakletti ki ; Rasulullah (s.a.) §6yle t>'.!yurmu§tur: Risalet ve nti.
bti.vvet kesilmi§tir. Benden sonra ne rasul vard1r ne de nebi. Enes ibn 
Malik der ki: Bu durum halka c;ok ag1r geldi. Ancak Rasulullah buyt;r
du ki: Fakat mti.jdeciler vard1r. Halk; ey Allah'm rasulti. mti.jdeciler de 
nedir? deyince, Rasulullah (s.a .) buyurdu ki : Mti.slti.man ki§inin rti.'yas1. 
0 peygamberligin bolti.mlerinden bir bolti.mdti.r. Tirmizi de Hasan ibn 
Muhammed ez Za'ferani kanahyla Enes ibn Malik'den bu hadisi riva
yet eder ve; sahihtir, ancak Muhtar ibn Fti.lfti.l kanahyla nakli garibtir, 
der. 

3 - Ebu Davud et-Taya.lisi der ki: Bize Selim ibn Hayyan ... Ca
bir ibn Abdullah'tan nakletti ki Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§tur: 
Benimle peygamberlerin misali bir adarmn misalidir ki, bir ev yapml§ 
onu tamamlami§ ve gti.zelle§tirmi§tir. Ancak bir kerpic; yeri bo§ kalmi§
tlr. 0 eve girip bakan herkes, ne gti.zel ev, ancak §U kerpic; yeri bo§ kal
mami§ olsaydl, derler. i§te ben o kerpic; yerindeyim. Benimle bti.tti.n pey
gamberlere son verilmi§tir. Allah'm selam1 onlarm ti.zerine olsun. Bu 
hadisi Buhari; Muslim, Tirmizi muhtelif yollarla Selim ibn Hayyan ka
nahyla Cabir ibn Abdullah'tan rivayet ederler. Tirmizi; bu hadis, sa
hihtir ancak bu §ekliyle garib'dir, der. 

4 - imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Ebu Muaviye ... Ebu 
Said el-Hudri'den nakletti ki; Rasulullah (s.a .) §6yle buyurmu§: 
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Benirnle benden onceki peygamberlerin misiUi, bir ev yap1p ta evi 
tamamlayan ancak bir kerpic; yeri bo§ b1rakan adamm misalidir. in
sanlar o eve girerler ve ana hayran olurlar. t:?te ben geldim ve o kerpici 
yerine koyarak (binayt) tamamlad1m. Bu riv8,yetin A'me§ kanallyla 
tahricinde Muslim munferid kalrm§tlr. 

5 - Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Yunus ibn Muhammed ... Os
man ibn Ubeyd'den nakletti ki; o §6yle demi§tir: Ben Ebu Tufeyl'in Ra
sulullah'm §6yle dedigini soyledigini duydum: Benden sonra mujdeci
lerden ba§ka peygamberlik yoktur. Mujdeciler de nedir ey Allah'm Ra- . 
sulu? denildiginde, Hz. Peygamber; guzel ru'ya veya saJih ru'yad1r de
mi§tir. 

6 - Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Abdurrezzak ... Hemmam ibn 
. Munebbih'ten nakletti ki; o, Ebu Hureyre'nm bize naklettigi hadiste 
Rasulullah (s.a.)m §6yle buyurdugunu bildirmi§tir: Benimle, benden 
onceki peygamberlerin misali o adamm misalidir ki evler yaptlrml§ ve 
bu evlerini guzelce ikmal edip suslemi§tir. Ancak k6§elerinden bir k6-
§esinde bir kerpic; yeri bo§ b1rakrm§tlr. insanlar bu evleri gezerler, ya
plSlna hayran kallrlar ve derler ki ; §uraya da bir kerpic; koysaydm da 
yapm tamamlanrm§ olsayd1? RasUlullah (s.a.) buyurdu ki: i§te ben o 
kerpicim. Bu hadisi Buhari ve Muslim Abdurrezzak kanahyla rivayet 
ederler. 

7 - imam Muslim der ki: Bl.ze Yahya ibn Eyylib Ebu Hureyre'den 
nakletti ki ; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmU§: Ben diger peygamberlere 

.:.· alt1 yonden ustiin k1lmd1m: Bana sozlerin toplaylClSl verildi. Korkuyla 
yard1m edildim. Bana ganimet ler helal k1lmd1. Butun yeryiizu benim 
ic;in temiz ve mescid k1lmd1. Ben, butun mahlukata peygamber olarak 
gonderildim. Butun peygamberler benirnle son buldu. Bu hadisi Tirmi
zi ve ibn Mace, ismail ibn Ca'fer kanahyla naklederler. Tirmizi; hasen, 
sahih hadistir, der. . 

8 - imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Ebu Muaviye, Ebu 
Said el-Hudri'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§tur: Be
nimle benden onceki peygamberlerin misali o adamm misalidir ki, bir 
ev yaptlrml§ evini tamarnlarm§ ancak bir kerpic; yerini bo§ b1rakrm§tlr. 
i§te ben geldim ve o kerpici tamamlad1m. Bu hadisi Muslim Ebu Bekr 
ibn ~eybe kanahyla .. . Ebu Said el-Hudri'den nakleder. 

9 - imam Ahmed i bn Hanbel der ki : Bize Abdurrahman ibn 
Mehdi ... Arbad ibn Sariye'den naklet ti ki ; Rasulullah (s.a .) §6yle bu-
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yurmu§: Adem <;amurunda yoguruldugu zaman ben Allah katmda pey
gamberlerin hatemi idim. 

10 - Zuhri der ki: Bana Cubeyr ibn Mut'im'in oglu Muhammed 
babasmdan nakletti ki; o, Rasulullah'm §6yle dedigini i§ittim demi§tir. 

~ , t. ' , ~;-- ; ' • - ~ ' • 'r ' ' , ' ' · ' - ., -~~I ~~I~ lj . ~I~ )~I~- '-.)~\~WI ~ \_, . .U:1 ~ lj. :;..·~~I. "l'-1 '-! .J1 
J ... :0 .... ... , 'I' ' ... } 

·h. I ~J:.J. ~ ~~~~WI~ lj . ~:,_; J :,_u1 ~ 

Dogrusu benim muhtelif adlanm var. Ben Muhammed'im, ben Ah
med'im. Ben Allah'm kendisiyle kufru imh8, ettigi mahvediciyim 
(Mahi). Ben, insanlarm benim onumde ha§redilecegi ha§rediciyim 
(Ha§ir). Ben, kendisinden sonra peygamberin bulunmad1g1 en son ge
lenim (Akib). Bu hadisi Buhari ve Muslim Sahih'lerinde tahric ederler. 

11 - imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Yahya ibn tshak ... 
Abdurrahman ibn Cabir'den nakletti ki; o, Abdullah ibn Amr'm §6yle 
dedigini duydum demi§tir: Bir gun Hz. Peygamber bize veda edici gibi 
~1karak dedi ki: Ben ummi peygamber Muhammed'im -bunu u<; kere 
tekr~rlad1- ve benden sonra peygamber yoktur. Sozlerin ba§langiCI, 
hutunleyicisi ve sonuncusu bana verildi. Cehennemin bek<;ilerinin ve 
Ar§'m ta§IYlCilanmn ka<; ki§i oldugu bana bildirildi. Allah benim vasl
tamla ummetimden vazge<;ti. Ben ve ummetim atiyette k1lmd1k. Oyleyse 
ben sizin aramzda bulmidugum surece dinleyin ve ita,at edin. Ben sizin 
aramzdan goturuldugum zaman siz Allah'm kitabma sanlm. Onun he
tal kild1gm,I helal, haram klld1gm1 haram saym. Bu hadisin naklinde 
imam Ahmed ibn Hanbel munferid kalmi§tlr. Keza Ahmed ibn Han
bel Yahya ibn ishak kanahyla Abdullah ibn Amr'dan bu hadisi riva
yet ederek aym §ekilde zikreder. 

Bu konuda pek <;ok hadis-i §erif vard1r. Allah'm Hz. Muhammed'i 
-Allah'm salat ve selam1 onun uzerine olsun- onlara peygamber ola
rak gondermesi, kullarma rahmetinin ifadesidir. Aynca onu peygam
berlerin ve rasullerin sonuncusu k1lmas1, Hanif dinini onunla kemale 
erdirmesi de ona verdigi §erefin i§aretidir. Allah Teala kitabmda, Ra
st1lu de mutevatir sunnetlerinde ondan sonra nebi gelmeyecegini haber 
vermi§lerdir. Boylece ondan sonra nubuvvet makammm kendisinde ol
dugunu iddia eden herkesin deccal, sapitici, sapt1nci, kand!nc1 ve ya
lanci oldugu bilinsin diye. isterse o ki§i harikalar gostersin, gozler bo
yasm, muhtelif §ekillerde buyu yapsm ve neyrenciyat (bir nevi sihir) 
gostersin. Butiin bunlar akll sahipleri katmda anlams1z sap1khklardan 
ibarettir. Nitekim .Allah Teala Yemen'de Esved el-Ansi, Yemame'de Mu
seylime el-Kezzab vas1tas1yla bozuk halleri ve anlams1z laflan ger<;ek
le§tirme imkam vermi§tir. Ancak ak1l, anlay1§ ve huccet sahibi herkes 
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her ikisinin de yalanc1 ve sap1k olduklanm anlarm§lardir. Allah'm la'~ 
neti onlann iizerine olsun. Keza k1yamet giiniine kadar Mesih ve Dec
cal ile diinya son buluncaya kadar niibiivvet iddiasmda bulunan herkes 
de aym durumdadlr. Mesih ve Deccal'le birlikte Allah Tea.la bilginlerin 
ve mii'minlerin onlarm getirdiginin yalan oldugunti goriip anlaytp §e~ 
hadet edecek ki§ileri de yaratlr. i§te bu, Allah'm yarat1klarma lutfunun 
tamam kllmasmm ifadesidir. Qiinkii onlar hakikatlar gerektirdigi i~in 
degil, tesadiifen ma'rUfu emredip miinkerden nehyederler. Ancak te~ 

sadiif yoluyla bunlan yapabilirler veya ba§ka bir maksad giiderek bu 
yola ba§vurabilirler. Bu da onlarm sozlerinin ve fiillerinin iftira ve sa~ 
p1khkta son dereceye varrm§ olmas1mn ifadesidir. Nitekim Allah Teala 
§Oyle buyurur: «~eytanlarm kime indigini size bildireyim mi? Onlar 
her giinahkar, her miifteriye inerler.)) (~uara, 221~222). Onlarm duru~ 
muyla peygamberlerin durumu tamamen farkhd1r. Peygamberler son 
derece dogru, iyi, sad1k ve diizgiin istikamette yiiriirler. Soylediklerinde 
ve yaptlklannda, emrettiklerinde ve yasaklad1klarmda dogrudurlar. Ay
nca fevkalade hallerle apa~1k delillerle ve goz kama§tmci biirhanlarla 
desteklenirler. Gokler ve yeryiizii devam edip durduk~a Allah'm salat 
ve selamlan da siirekli onlarm iizerine olsun. 

41 - Ey iman edenler; Allah'1 c;okc;a zikredin. 

42 - Ve O'nu sabah akf}am tesbih edin. 

43- Sizi karanhklardan ayd1nhga c;lkarmak i<;in rah~ 
met etmekte olan O'dur. Melekleri de size dua ederler. Ve 
0, mii'minlere Rahim oland1r. 

44- O'na kavuf}tuklan giin, onlann saghk temennile
ri; selamd1r. Onlara comertc;e bir miikafat haz1rlamu~tir. 

Allah '1 Zikir 

Allah Teala mii'min kullarma, kendilerini c;e~itli nimetlerle dona
tan muhtelif ihsan~arla Iutufland1ran Rablanm 'c;okc;a zikretmelerini 
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emrediyor. Bu, onlar i~in hem c;okc;a sevaba vesile olmakta, hem de gii
zel bir aklbeti hazirlamaktadlr. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Yahya ibn Said ... Ebu Der
da'dan nakletti ki : Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§: Dikkat edin, ben 
sizin amellerinizin en haYirhsim ve hiikiimdanruzm katmda en ann
mi§Iru ve sizin derecenizi en c;ok yiikselterek sizin ic;in altm ve giimii§ 
infak etmekten daha haYirh olan, dii§manlarm1zla kar§Ila§Ip onlarm 
boynunu vurmaruzdan veya onlarm sizin boynunuzu · vurmasmdan 
daha hay1rh olan bir §eyi haber vereyim mi? Onlar; nedir ey Allah'm 
Rasulii? dediklerinde Rasulullah (s.a.) ; Allah Azze ve Celle'yi zikirdir. 
buyurdu. Bu hadisi Tirmizi ve ibn Mace, Abdullah ibn Said ibn Ebu 
Hina kanahyla Ebu Derda'dan riva,yet ederler. Tirmizi baz1larmm bu 
had1s1 ondan rivayet etmi§ olduklanru ancak bunun miirsel oldugunu 
da kaydeder. Ben derim ki : Bu hadisi Allah Teala'run «Allah'1 c;okc;a 
zikreden erkeklerle ~okc;a zikreden kadmlar.» (Ahzab, 35) ayetinin tef
sirinde zikretmi§tik. Orada Ahmed ibn Hanbel'in Miisned'inde Ziyad 
ibn Ebu Ziyad'a Muaz ibn Cebel'den nakledigildigine gore; Rasulullah'
m boyle dedigini bildirmi§tik. Allah en iyisini bilendir. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Veki' ... Ebu Sa'd el-Himsi'
den nakleder ki; o, Ebu Hiireyre'nin §Oyle dedigini i§ittim, demi§tir : Ra
sulullah (s.a.)tan i§ittigim bir dua var ki onu hie; terketmem. Bu dua 
§Udur: Allah'1m §iikriine sayg1 gostermeyi, ogiidiine uymaYI, Seni c;okc;a 
zikretmeyi ve buyrugunu korumaYI bana miiyesser kll. Bu hadisi Tir
mizi Yahya ibn Musa kanahyla .. . Ebu Hiireyre'den nakleder ve; garib
dir, der. Ayn1 hadisi imam Ahmed ibn Hanbel de Ebu Nadr Ha§im ibn 
Kas1m kanahyla ... Ebu Hiireyre'den nakleder. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Abdurrahma,n ibn Mehdi. .. 
Amr ibn Kays'm §Oyle dedigini nakletti: Ben Aodullah ibn Biisr'iin §OY
le dedigini duydum: iki bedevi Hz. Peygambere geldiler, birisi dedi ki: 
Ey Allah'm RasUlii, insanlarm en hay1rhs1 hangisidir? Hz. Peygamber; 
omrii uzun, ameli giizel oland1r, buyurdu. Digeri dedi ki : Ey Allah'm 
Rasulii, 1slam'm hiikiimleri bizim ic;in fazla geliyor. Bana oyle bir §ey 
emret ki . ben ona sanlaYim. Hz. Peygamber buyurdu ki : Allah'l zikret
mekden dolaYI dilin devamh ya§ olsun. Tirmizi ve ibn Mace bu hadisin 
ikinci k1snnru Muaviye ibn Salih kanahyla Amr ibn Kays'tan nakle
derler. Tirmizi; hasen ve garibtir, der. 

imam Ahmed der ki: Bize Siireyc . .. Amr ibn Haris'ten nakletti ki: 
Ona Derrac Ebu Heysem'den nakletmi§. 0 da Ebu Said el-Hudri'den 
nakletmi§ ki, Rasulullah (s.a .) §Oyle buyurmu§: 0 kadar c;ok Allah'1 zik
redin ki, Em sonunda size deli denilsin. 

Taberani der ki : Bize Abdullah ibn Ahmed ... Abdullah ibn Abbas'-
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m §Oyle dedigini nakletti: Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Allah'I ~ok~a 
zikredin ta ki size munafiklar gosteri§ yapiyor desinler. 

imam Ahmed ibn Han bel der ki: Bize Beni Ha§im'in kolesi Ebu 
Said ... Cabir ibn Amr'dan nakletti ki; o Abdulll!'-h i.bn Amr'm §oyle de
digini i§ittim demi§tir: Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Hangi bir topluluk 
bir mecliste oturup ta orada Allah'I anmazlarsa mutlaka klyamet gu
nti.nde ona yanarlar. 

Ali ibn Ebu Talha, Abdullah ibn Abbas'tan nakleder ki: <<Allah'I 
~ok~a zikredinn kavli hakklnda q, §Oyle deini§tir: Allah, kullarma hangi 
farizaYJ farz kilnn§Sa onun i~in mutlaka belirli bir s1mr koymu§tur. 
Sonra o farizaYJ yapmayanlan -ma'zeret . durumunda- ma'zur say
mi§tir. Yalruz zikir bunun di§mdadir. Allah TeiUa zikre s011 ve:rilebile
cek bir s1mr koymad1g1 gibi, terki i~in de hie; bir kimseyi ma'zur sayma
mi§br. Ancak terketme zorunda kalml§ olanlar mU.Stesna. Allah Teala: 
«Ayakta iken, oturu3ken ve yarumz U.Stu yatarken de Allah'I zikredin>> 
(Nisa, 103) buyuruyor. Gece ve gunduz, karada ve denizde, seferde ve 
hazarda ,zengin ve fakir, saghkh ve hastahkh, gizli-ac;Ik ve her halu
karda Allah'I zikredin. «Ve O'nu sabah-ak§am tesbih edin.n Bunu yap-

. bg~ruz takdirde Allah ve melekleri size rahmet ve dua indirirler. Al
lah'I zikre te§vik konusunda pek ~ok hadis, ayet ve haberler vard1r. Bu 
ayet-i kerime c;okc;a zikir yapmay1 te§Vik etmektedir. Nesei, Ma'meri ve 
ba§kalan gece ve gti.nduz yap1lacak zikirlere d{!Jr eserler tasnif etmi§
lerdir. Bu konuda yazilmi§ eserlerin en guzellerinden birisi de Muhyid
din Nevevi merhumun el-Ezkar isimli eseridit. 

«Ve O'nu sabah-ak§am tesbih edin.>> Sabahleyin ve ak§amleyin. 
T1pkl Allah Teala'runl§u kavli gibi: «Ak§ama girerken ve sabaha erer
ken hepiniz Allah'I tesbih edin. Ve hamd O'nad1r. Goklerde de, yerde de, 
gti:nti.n sonunda da, ogleye erdiginiz vakitte de.» (Rum, 17-18). 

«Sizi karanhklardan aydmhga c;1karmak ic;in rahmet etmekte olan 
O'dur . . Melekleri de size dua ederler.>> Bu da zikre te§vik ic;in varid ol
mu§tur. Yani Allah Subhanehu sizi anmaktadlr, oyleyse siz de O'nu 
arun. Nitekim Allah Teala Bakara suresinde §Oyle buyurur: «Nitekim 
size ic;inizden ayetlerimizi okuyan, sizi tezkiye eden kitabl ve hikmeti 
ogreten ve bilmediginiz §eyleri bildiren bir peygamber gonderdik. 6y
leyse siz beni zikredin ki Ben de sizi anaYJm. Bir de Bana §U.kredin, 
nankorluk etmeyin.» (Bakara, 151-152). Rasulullah (s.a.) da §Oyle bu
yurmu§tur: Allah Teala buyurur ki: Kim Beni kendi nefsinde zikre
derse, Ben de onu kendi nefsimde zikrederim. Kim de Beni bir topluluk 
huzurunda zikrederse, Ben de onu daha haYJ,rli bir topluluk huzurun
da zikrederim. Allah'm kullarma sala,b meleklerin katmda ovgu de
mektir. Buhari Ebu'l-Aliye'den, Ebu Ca'fer er-Razi de Rebi' ibn Enes'
ten bOyle rivayet ederler. Ba§kalan da Allah'm salati; rahmettir, de-

,... 

r 
r. 
t 
0 

il 
Il 

b 
Il 

d 
s 

g 
h 
tl 
lE 
g 
d 
n 
y. 
d 
n 
d · 

E 
h. 
gt 
rt 

n · 
bl 
h: 
ti 
ir 
n: 
dl 
bl 



Ahza.b, ;41-44) HAD!SLERLE KUR' AN .I KER!M TEFS!R! 6555 

mi§lerdir. Her iki soz arasmda ~eli§ki yoktur, denilebilir. Allah en iyisi
ni bilendir. Meleklerden salat ise insanlar i~in dua ve magfiret dilemek
tir. T1pk1 Allah Teala'nm §U kavlinde oldugu gibi: c<Ar§'l ta§Iyanlar ve 
onun ~evresinde bulunanlar Rablanru hamd ile tesbih ederler ve O'na 
inarurlar. iman etmi§ olanlara magfiret dilerler. Rabb1rmz, her §eyi, il
mi ve rahmeti ile ku§atmi§tlr. Tevbe edenleri ve $enin yoluna uyanlar1 
bagi§la. Ve onlan cehennem azabmda~ koru. Rabb1rmz, onlar1 va'det
mi§ oldugun Adn cennetlerine yerle§tir. Onlann babalarmdan, e§lerin
den ve soylarmdan da salih olanlan. Muhakkak ki Aziz, Hakim olan 
Sensin Sen.» (Gafir, 7-8). 

<<Sizi karanhklardan aydmhga ~1karmak i~in.» Size rahmeti ve ov
gtisu sayesinde, meleklerinin de size duas1 sebebiyle sizi cehalet karan
hklanndan ve sap1khk zulurriatmdan hida,yet ve yakin nuruna go
turur. c<Ve 0, mu'minlere Rahim oland1r.» Dunya ve fthirette mu'min
lere merhametlidir. Dunyada ba§kalanrun bilmedigi hak yolu onlara 
gostermekle onlardan ba§ka kuftir, bid'at ve isyan taraftarlarmm ve 
dellallarmm sap1ttig1 yolda onlara dogruyu gostermekle merhamet et
mi§tir. Ahiretteki merhametine gelince, mu'minleri buyi.ik deh§etten 
yani k1yamet tehlikesinden korumu§ meleklerine; onlan kurtulu§ muj
desiyle kar§Ila§malanru, cehennemden kurtulup cennete gittiklerini 
mujdeleyerek bildirmelerini emretmi§tir. Bu, Allah'm onlara sevgisin
den, §efkatinden ba§ka bir §ey degildir. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Muhammed ibn Ebu Adiyy, 
Enes ibn Malik'den nakletti ki; o, §oyle demi§tir: Rasulullah (s.a.) as
habiyla yolda giderken bir ~ocuga rastlad1. <;ocugun annesi toplulugun 
geldigini gorunce ~ocugunun ~ignenmesinden korkarak yavrusuna dog
ru ko§tU ve; :yavrum, yavrum, diyerek kucagma ald1. Peygamberin be
raberinde bulunanlar dediler ki: Ey Allah'm Rasulu, bu kadm ~ocugu
nu ate§e verdigi zaman ne yapacak? Hz. Peygamber onlan uyararak 
buyurdu ki: Hay1r, Allah'a andolsun ki Allah sevdigini ate§e atmaz. Bu 
hadisin isnadl Buhari ve Muslim'in §artlarma uygundur. Ancak Ku
tub-ii Sitte salliplerinden hi~ birisi onu tahric etmemi§lerdir. Yalmz 
imam Buhari'nin Sahih'inde mu'minlerin emiri Hattab oglu bmer'den 
nakledilir ki; Rasulullah (s.a.) esirler arasmda bir kad1ru gormti§, ka
dm kuc;uk c;ocugunu bagrma basmu~ ve onu emziriyormu§. Rasulullah 
buyurmw~ ki: 

, , \ ., ' , l ' 

0: ~?~; (-j\ ·~~]\~;:.;_:;;; ':1 j\ J ~;a; :f) ':1 D; !UIJ \:..~) ~!lk~;v,~.;.J·\ 
. t...)~ ~;v. 

Goruyor musunuz, §U kadm hi<; c;ocugunu ate§e atmak ister mi? 
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Orada bulunanlar; gucu yeterse hay1r, demi§ler. Rasulullah (s.a.) bu
yurmu§ ki: All~h'a andalsun ki, Allah Tea.la kullarma §U kad1mn c;a
cuguna alan merhametinden daha c;ak merhametlidir. 

«O'na kavu§tuklan gun, anlarm saghk temennileri; selam'd1r.'> Al
lah en iyisini bilir ya temennileri anlamma gelen ( ~ ) kelimesiyle 
kasdedilenin zahiri §Udur: Allah'a ula§tlklan gun anlara; selam, deni
lir. Yani kendilerine selam verilir. Nitekim Allah Teala; «Rahim alan 
Rab katmdan anlara selam vardlr.» (Ya-Sin, 58) buyurmaktad1r. Ka
tade ise anlarm birbirlerini selamlamalanmn kasdedildigini iddia et
mi§tir. Ahiret diyarmda Allah'a ula§mca anlar birbirlerini selamlarlar, 
demi§tir. ibn Cerir Taheri de bu goru§u tercih eder. Ben derim ki: Al
lah Teala'nm §U ayeti buna delil gosterilebilir: «Orada ki uUalil.n: Mu
nezzehsin Allah'1m; dirlik temennileri; selam sizedir; dualarmm sanu 
ise: Hamd alemlerin Rabb1 alan Allah'a mahsustur.'> (Yunus, 10). 

«Onlara comertc;e bir mukatat hazirlami§tlr.'> Yani cenneti. Cen
netteki yiyecekleri, ic;ecekleri, giyecekleri, aturacaklan mahalli, eglene
cekleri cariyeleri, tadacaklan zevki ve gozlerin gormedigi, kulaklarm 
duymadlg1, be§er kalbine gelmeyen §eyleri ve muhtelif manzaralan ha
zirlarm§tlr. 

( \// ~ ~ \ ~ \ (\ '(;.~~(~ .... (:~')G.~ (2:~,~~,,,~.:~ 
• '..r;:) I_, ..-;... _. u / ...... ~.!I .. \.)~ _, j ...-t9':"'_.. '1" .... 

~;_~\~1;®~,. ~~~:1£~ ~j\ ».;®~ , e ., , .,. ,. 
. tfl:A?v--:. ' '.~}' / ..... 0~ / 0 >' .... 0 ......... ,~, .... 

. ~~;in~jj~~jJ1--'~~:,'r.J~ ... ~~ 
45- Ey peygamber, Biz seni muhakkak ~ahiu, miijde

ci ve uyanc1 olarak gonderdik. 
46- izniyle Allah' a c;agrran ve ayd1nlatan bir 1~lik ola

rak. 
47- Mii'minlere; kendileri ic;in Allah taraf1ndan bu

yiik bir lutuf oldugunu miijdele. 
48 - Kafirlere ve miinaf1klara uyma, onlann eziyetle

rine aldlrma. Allah' a tevekkiil et. Vekil olarak Allah yeter. 

' 
~ahid, Miijdeci ve Uyanc1 Olan Hz. Peygamber 

imAm Ahmed ibn Hanbel der ki : Bfze Musa, ibn Davud Ata ibn 
Yesar'dan nakletti ki; a §6yle demi§ : Amr ibn As'm aglu Abdullah'a 
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rastlad1g1mda dedim ki: Bana Hasulullah'm Tevrat'taki vas1flanm an
lat. 0; peki, dedi. Allah'a andolsun ki Hz. Peygamber Tevrat'ta aynen 
Kur'an'daki vas1flanyla tavsif edilmi§tir: «Ey Peygamber, Biz seni mu
hakkak §ahid, miijdeci ve uyanc1 olarak gonderdik.11 Ummllerin bek
~isi olarak. Sen Benim kulum ve rasuliimsiin. Sana Miitevekkil adm1 
verdim. Sen ne dik ba§h ve sertsin, ne de ag1rsm. Ne sokaklarda gezer
sin, ne de kotiiliigii kotiiliikle savarsm. Sen affeder bagi§larsm. <;arp1k 
milletler ( *) La ilahe illallah deyinceye kadar Allah senin ruhunu kabz
etmez. Sen o c;arp1k toplumlarm kor gozlerini ac;arsm, sag1r kulaklanru 
i§ittirirsin ve hatah kablerini uyanrsm. Bu hadisi Buhari de ah§-veri§ 
bahsinde Muhammed ibn Sinan kanahyla Hilal ibn Adiyy'den nakleder. 
Tefsir bahsinde ise Abdullah ibn Reca veya Abdullah ibn Salih kana
hyla Abdullah ibn Amr'dan nakleder. ibn Ebu H§,tim de babas1 _kana
hyla Abdiilaziz ibn Ebu Seleme'den bu hadisi riva.yet eder. Buhari ah§
veri§ bahsinde Said kanahyla aym hadisi Abdullah ibn Selam'dan da 
nakleder. 

Vehb ibn Miinebbih der ki : Allah Teala isralloguilarmdan · §a'ya 
· admdaki peygamberlerden bir peygambere vahyetti ki: Kavmin israil

ogullan arasma git, ben senin dilinde bir vahy onlara soyleyecegim ve 
ben iimmilerden bir iimmiyi peygamber olarak gonderecegim. Onu gon
derecegim ama o katl, ag1r birisi degildir, sokaklarda gezmez. Bir r;Ira
nm yamndan gec;se siikunetinden onu sondiirmez. Kami§m iizerinde 
yiiriise ayagmm sesi duyulmaz. Ben onu miijdeci ve uyanc1 olarak gon
derecegim. Bize bir §ey demeye gorsiin onunla kor gozleri ac;anz, duy
maz kulaklan duyururuz, kapah kalbleri ac;anz. Her giizel i§te ona des
tek olurum. Her giizel ve degerli huyu ona veririm. K1yafetini sakin kl
lanm. iyiligi onun §ian yapanm. Takvay1 onun vicdam yapanm. Hik
meti onun sozii yapanm. Dogrulugu ve vefay1 onun tabiatl k1lanm. Aff1 
ve ma'rUfu onun ahlak1 k1lanm. Hakk1 onun §eriatl kllanm. Ada.leti · 
onun sireti k1lanm. Hidayeti onun onderi k1lanm. islam'1 onun dini kl
lanm. Onun ad1 Ahmed'dir. Onunla delaletin arkasmdan hidayeti ge
tiririm. Cehaletin arkasmdan bilgiyi ogretirim. Dii§iikliigiin arkasm
dan yiiceligi getirir~m. Bilinmezligin arkasmdan bilinirligi getiririm. 
Az1 onunla r;ogaltmm. Fakiri onunla zenginle§tiririm. Aynhktan som~a 
onunla birligi saglanm. Muhtelif milletlerin, farkl1 kalbleriri, degi§ik 
arzularm arasm1 onunla birle§tiririm. Onunla insanlan biiyiik felaket
lerden korurum. Onun iimmetini, i.immeUerin en hay1rhs1 k1lanm. 0 

< * > Qa rp1k mmeu er anlamma gelen < ~~~I 4il.l . > t a btri; araplarm 
i.Stikametini deSi§tirdigi !brahim (a .s .)m dini dem ektir. (Bkz. tbn eLEsir en.Niha.ye 
l"i Ca rib ·eLHadis A-V .c mad.) Qeviren . 
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timmet; insanlar arasmda ma'rufu emretmek, mtinkeri nehyetmek i~in 
~Ikanlrm§tir. Onlar tevfik ehlidirler, mii'mindirler, ihlashdirlar. Benim 
peygamberlerimin getirdigini o tasdik eder. Ona tesbih ve hamdi se
nayt, tekbiri ve tevhidi ilham ederim. Mescidlerinde ve meclislerinde 
yaptiklan, kalktiklan ve gezindikleri yerlerde, otururken ve· ayakta iken 
Bana ibadet ederler. Saf saf ve ordu halinde Benim yolumda sava§Irlar. 
Benim ho§nudlugumu kazanmak i«;in binlerce olarak yurdlarmdan «;1-
karlar. Ytizlerini ve «;evrelerini temizlerler. Elbiselerini giyinirler. Kur
banlan kanlandir, incilleri gogtislerindedir. Geceleyin rahib, gtindtizle
yin aslandlrlar. Onun ailesi ve soyu arasmda onde giden Slddiklar, §e
hidler ve salihler kllanm. Ondan sonra onun timmeti hak tizere hidaye
ti bulup ve hak tizere adaletle htikmederler. Onlara destek olam yticel
tirim. Onlar i«;in dua, edeni desteklerim. Onlara kar§l gelen veya ba§
kaldlranlarm tizerine kottiltik badirelerini ytganm. Onlann elinden bir 
§ey almak isteyenlere kottiltik veririm. Onlan peygamberlerin varisleri 
kllanm. Rablarma davet eden, ma'rufu emredip mtinkerden nehyeden, 
namaz klhp zekat veren ve sozlerine, ahidlerine vefa gosteren ki§iler kl
lanm. ilkin onlarla ba§ladigim hayn onlarla tamamlanm. Bu, Benim 
lutfumdur, onu diledigime veririm. Ben ytice fazilet sahibiyim. 

ibn Ebu Hatim Yemen'li Vehb ibn .Mtinebbih merhumdan boylece 
rivayet etmi§tir. Sonra ibn Ebu Hatim der ki: Bana babam ... Abdullah 
ibn Abbas'dan nakletti ki: «Ey peygamer, Biz seni muhakkak §ahid, 
mtijdeci ve uyanc1 olarak gonderdik.» ayeti nazi! olunca Hz. Peygamber, 
Hz. Ali'ye ve Muaz'a Yemen'e gitmelerini emretmi§ti. Ayetin ntizuHi 
tizerine dedi ki: Gidin, mtijdeleyin korkutmaytn, kolayla§tlrm zorla§tir
maytn. <;tinkti bana ccEy peygamber, Biz seni muhakkak §ahid, mtijdeci 
ve uyanc1 olarak gonderdik» ayeti nazi! oldu. Taberani de Muhammed 
ibn Nasr ibn el-Bezzar el-Bagdadi kanahyla ... Abdurrahman ibn Ubey
dullah el-Arzami'den ayru isnadla bu haberi rivayet eder. Hadisin sonun
da da §oyle denilir: <;tinkti bu gece bana; ey peygamber, seni timmeti
me §ahid ve cenneti mtijdeleyici, cehennemden uyanc1, Allah'tan ba§ka 
ilah bulunmad1gma §ehadet etmeye Allah'm izniyle davet edici ve Kur'
an'm aydinligiyla aydmlanrm§ I§Iga «;agmc1 bir peygamber olarak gon
derdik denildi. 

«§ahid» yani Allah'm birligine ve O'ndan ba§ka ilah olmad1gma 
§ahid olarak gonderdik. K1yamet gtintinde insanlarm yaptiklan i§lerin 
§ahidi olarak. Nitekim bir ba§ka ayet-i kerime'de §Oyle buyrulur: ccVe 
Biz seni onlarm tizerine §ahid olarak getirdik.>> Ve yine Bakara suresin
de §oyle buyrulur: ccTa ki siz insanlara §ahid olasm1z. Peygamber de 
tizerinize §ahid olsun.>> (.Bakara, 143). 

ccMtijdeci ve uyanc1 olarak.» Mti'minlere sevabm en bolunu mtij
deci, kafirlere de cezamn en agmm bildirici olarak. 
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«izniyle Allah'a ~ag1ran)) Kullan Allah'm emriyle Rablanna ibadete 
~ag1ran <<peygamber olarakll . 

<<Ve Aydmlatan bir l§lk olarak.ll Senin getirmi§ oldugun ger~ege 

gore durum giine§ gibi parlak ve aydmhktlr. Bunu inad~Ilardan ba§ka 
hi~ kimse reddedemez. 

<<Mii'minlere; kendileri i~in Allah tarafmdan biiyiik bir lutuf oldu
gunu miijdele. Kafirlere ve miin8.f1klara uyma, onlarm eziyyetlerine al
dlrma.)) Onlarm soylediklerini duyup itaat etme. Onlarm eziyetlerine 
itibar etme ve vazge~ ve onlarm durumunu Allah'a b1rak ~iinkii Allah 
onlara yeter. «Allah'a tevekkiil et. Vekil olarak Allah yeter.ll 

49 ...:._ Ey iman edenler; mii'min kad1nlan nikahlay1p 
sonra onlarla temasta bulunmadan once bo~adigmizda, ar
tlk onlar i<;in iddet saym·an1za luzum yoktur. Kendilerinl 
gec;indirin ve giizellikle serbest b1rak1n. 

Bu ayet-i kerime'de pek ~ok ahkam mevcuddur. Bunlardan birisi 
tek ba§Ina akde, nikah ta'birinin kullamhp kullamlmayacag1d1r. Kur'
an-1 Kerim'de bundan daha a~1k bir ayet yoktur. Bilginler nikah ko
nusunda ihtil8.f etmi§lerdir. Nikah ger~ekte yalmz ba§ma akid midir 
yoksa akidle birlikte birle§me midir? Bu koriuda ii~ gorii§ vard1r. Kur'
an'm ifadesine gore nikah; akid ve akidden sonra birle§medir. Ancak 
bu ayette yalmz ba§ma akid ta'biri kullamlrm§tlr. <;iinkii «Mii'min ka
dlnlan nikahlayrp sonra onlarla temasta bulunmadan once bo§adigi
ruzdall buyurulmaktadir. Bu da kadmlarla birle§meden once bo§amamn 
miibah oldugunu gostermektedir. 

«Mii'min kadmlarla>> Bu konuda mii'min veya ehl-i kitab'dan ka· 
dmlar ·arasmda hi~ bir fark bulunmadlg1 hususunda ittifa,k vard1r. ibn 
Abbas, Said ibn Miiseyyeb, Hasan el-Basri ve Zeynelabidin'in oglu Hii
seyn'in oglu Ali ile Selef'ten bir topluluk bu ayeti delil getirerek, talakm 
ancak onceden nikah olmas1 halinde vaki' olacagm1 kabul etmi§lerdir. 
<;iinkii Allah Teala <<Nikahlayrp sonra bo§ad1g1mzda)) buyuruyor. Ve ni
kahtan sonra bo§ama ta'birini getiriyor. BU: da gosteriyor ki; bo§ama 
nikahtan once sahih olmaz ve ge~ersizdir. §Mii ve Ahmed ibn Hanbel'in 
mezhebi bu gorii§te oldugu gibi selef ve haleften bir~ok ziimrenin mezhe
bi de boyledir. Allah'm rahmeti onlarm iizerine olsun. imam Malik ve Ebu 
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Hanife ise nikahtan once bo§amanm sahih oldugu gorti§tindedirler. Me
sela falancayla evlenecek olursan, o benden bo§tur denirse ve o ki§i o 
kadmla evlenirse o kadm ondan bo§ olur demi§lerdir. Ancak imam Ma
lik ve Ebu Hanife: ~vlenecegim her kadm benden bo§tur, diyenin sozii 
uzerinde ihtilat etmi§lerdir. ima~m Malik'e gore kadm belirlenmedikc;e 
bo§ama olmaz. Ebu Hanife merhum ise ondan sonra o adamm evlene
cegi her kadm bo§tur, demi§tir. Bu ayete dayanarak Cumhur-u Ulema 
bo§amanm gec;erli olmayacagm1 s6ylemi§lerdir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ahmed ibn Mansur el-Mervezi... ibn 
Abbas'm §6yle dedigini nakletti: Bir ki§i; evlenecegim her kadm bo§
tur, derse ona hie; bir §ey yoktur. <;unku Allah Teala, «Mti'min kadm
lan nikahlaYIP sonra ... bo§adigmizda.n buyuruyor. Muhammed ibn is
mail ... Abdullah ibn Abbas'tan nakleder ki, o §6yle demi§: Allah Teala 
yalmzca «Mti'min kadmlan nikahlaYIP s£>nra .. . bo§ad1g1mzdan buyu
ruyor. Gormuyor musunuz once nikah1 sonra bo§amaYl zikrediyor. Mu
hammed ibn ishak da ... ibn Abbas'tan; nika~htan once bo§ama yoktur, 
dedigini nakleder. Amr ibn ~uayb ,da babas1 kanahyla d~desinden 
nakleder ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmU§tUr: Ademoglu ic;in sahip 
olmadlgm1 bo§ama imkam yoktur. ima~m Ahmed, Tirmizi, Ebu Davud 
ve ibn Mace de bu hadisi rivayet ederler. Tirmizi; bu, hasen bir hadis
tir, der. Hakikaten bu konuda rivayet edilmi§ §eylerin en guzeli budur. 
Keza ibn Mace, Alive Misver ibn Mahreme kanahyla Rasulullah (s.a .) 
dan nakleder ki, o; nikahtan once bo§ama yoktur, buyurmu§tur. 

«Artlk onlar ic;in iddet saymamza luzum yoktur.n Bu konu bilgin
ler arasmda icma' edilmi§ olan bir konudur. Kadm, duhulden once bo
§amrsa ona iddet gerekmez. Gider ve o anda diledigi birisiyle evlenebilir. 
Bunun istisnas1 ancak kocas1 6lmti§ kadmlard1r. Onlar dart ay on gun 
iddet beklerler. isterse duhul vuku' bulmasm. Bu konuda icma' vardlr. 

<<Kendilerini gec;indirin ve guzellikle serbest b1rakm.» Burada gec;en 
0"' ~ ) kelimesi; belirlenmi§se mehrin yans1 veya belirlenme

mi§se ozel mut'a olmaktan daha genel anlamdad1r. Nitekim Allah Teala 
Bakara suresinde §6yle buyurur: «Bir mehir kestiginiz takdirde temas et
meden once onlan bo§arsamz; kestiginiz mehrin yans1 onlarmd1r.n (Ba
kara, 237) . Yine aym surede varid olan bir 6nceki ftyette de §6yle buyu
rulur: «Temas etmediginiz veya bir mehir kesmediginiz kadmlan bo§a
mi§Samz, size bir vebBJ yoktur. ~u kadar ki, zengin olan kudretince, 
darda bulunan da halince ma'ruf bir fayda ile onlan faydalandirmah
dir.n (Bakara, 236) . 

Buhari'nin Sahih'inde varid olduguna gore, Sehl ibn Sa'd ve Ebu 
Useyd naklederler ki : Rasulullah (s.a.) Umeyme Bint ~urahbil ile ev
lendi. Onun yanma vard1gmda elini ona uzatmca o peygamberden ho§
lanmami§ gibi yaptl. Hz. Peygamber Ebu Useyd'e emretti ki onun c;eyi-
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zini yapsm ve kendisine iki kat elbise versin. Ali ibn Ebu Talha, ibn 
Abbas (r.a.)tan naklen der ki : Eger ona bir mehir bi~tmi§se ancak yan
Slm vermesi gerekir. Eger bir mehir bi~tmemi§se onu fakir veya zengin 
olu§una gore ge9indirir. i§te guzel bi~timde serbest b1rakmaktan mak
sad budur. 

50 - Ey peygamber; Biz, mehirlerini verdigin e~lerini, 
Allah'm sana ganimet olarak verdigi cariyeleri, seninle 
beraber hicret eden amcan1n k1zlann1, halalann1n klzlan
ni, day1n1n k1zlanru, teyzelerinin k1zlann1 ve bir de eger 
mu'min bir kadln kendisini peygambere hibe eder de pey
gamiber de onunla evlenmeyi isterse onu - ki bu, mu'min
lerden ayn olarak sadece sana has olmak uzere- senin i<;in 
helal k1ldlk. Sana bir zorluk olmasm diye mu'minlerin e~
leri ve cariyeleri hakklnda ne hukmettigimizi bildirdik. 
Allalh Gafur, Rahim oland1r. 

Allah Teala peygamberine hitab ederek mehirlerini verdigi e§leri
ni kendisine helal k1ldlgm1 bildiriyor. Buradaki ecir kelimesinden mak
sad mehirdir. Mucahid ve bir ba§kas1 boyle der. Hz. Peygamberin ha
mmlarma verdigi mehir on okka ve yans1yd1. Bir okka kirk dirhemdir, 
yanm okka ise yirmi dirhemdir. Boylece peygamberin verdigi mehir
lerin toplam1 be§ytiz dirhemi buluyordu. Yalruzca Ebu Stifyan k1z1 Um
mu Habibe'ye verdigi mehir dart yiiz dinard1. <;tinku onun mehrini Ne
ca§i merhum kar§Ilami§tl. Aynca Safiyye Bint Huyeyye'yi de Hayber 
esirleri arasmdan se~tmi§ sonra onu azad etmi§ ve azad1 da mehir say-

Tefstr, C : XII ; F . 412 
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ITU§tl. Giiveyriye Bint el-Harise de Sabit ibn Kays ibn ~emmas'a para
Slm i:idemi§ ve onunla kendisi evlenmi§ti. Allah hepsinden. raz1 olsun. 

«Allah'm sana ganimet olarak verdigi cariyeleri.H Allah'm sana ga
nimet olarak verdigi cariyeyi de Allah miibtl,h kllml§tlr. Nitekim Sa
fiyye ve Ciiveyriye bi:iyle idi. Raslllullah onlara sahip olmU§ ve azad ede
rek onlarla evlenmi§tir. Keza Nadr kabilesinden ~em'un k1z1 Reyhane'
ye ve k1pti Mariye'ye de bi:iyle sahip olmu§tu. Her ikisi de esirlerdendi. 
Mariye, oglu ibrahim'in annesidir. 

«Seninle beraber hicret eden amcamn k1zlanm, halalarmm klzia
nm, daymm klzlanm, teyzelerinin k1zlanm.>> Bu ifade ifratla tefrit ara
smda orta bir noktad1r. Zira H1ristiyanlar, bir ki§inin hamrruyla yedi 
gi:ibek veya daha fazlasma kadar akrabahk olanlarla evlenmezlerdi. Ya
hudiler ise karde§lerinin ve bac1larmm k1zlanyla evlenirlerdi. Bu temiz 
ve miikemmel §eriat gelip H1ristiyanlarm ifrittlm y1ktl ve amca, hala 
k1zlanm, day1 ve tezye k1zlanm miibah k1ld1. Aym zamanda yahudile
rin tefritini de yasaklayarak erkek ve k1z karde§in c;:ocuklanm haram 
k1ld1 ki bunlarla evlenmek gerc;:ekten igrenc;: ve c;:irkin bir §eydir. 

«Seninle beraber hicret eden amcamn k1zlanm, halalanmn klzla
nm, daymm k1zlanm, teyzelerinin k1zlanm.)) derken ayetin Hz. Pey
gamberi tekil olarak digerlerini c;:ogul olarak zikretmesi, onun §erefinin 
yiiceligini ifade ic;:indir. Nitekim Allah Teal§. «Sagdan ve sollardan)) 
(Nahl, 48), «Onlan karanhktan aydmhga c;:1kanr.)) (Bakara, 257), ((Ka
ranhklan ve aydmllg1 var edendir.n (En'am, 1) buyurarak hep §erefli 
olan §eyleri miifred, digerlerini cemi' olarak zikretmi§tir. Bunun pek 
c;:ok i:irnekleri vard1r. 

«Seninle beraber hicret edenn ibn Ebu Hatim merhum der ki : Bize 
Muhammed ibn Ammar ibn Haris el.-Razi. .. Ummiihani'nin §i:iyle dedi
gini nakletti : Rasulullah (s.a .) beni kendisine istedi, ben de kendisine 
i:izriimii bildirdim. Sonra Allah Teala «Seninle beraber hicret eden am
camn k1zlanm, halalanmn k1zlanm, daymm k1zlanm, teyzelerinin klz
lanmn ayetini indirdi. Ben ne kendisine helal k1lmanlar arasmdaydlm, 
ne de kendisiyle beraber hicret edenler arasmdayd1m. Qiinkii ben tule
kadan idim. ibn Cerir merhum bu rivayeti Ubeydullah ibn Musa ka
nahyla Ebu Salih'ten nakleder. Aynca ibn Ebu H"'tim ism8Jl ibn Ebu 
Halid kanahyla Ummiihani'den bu rivayeti nakleder. Tirmizi, Cami'in
de bu hadisi rivayet eder. Ebu Rezin'le Katade de; burada kendisiyle 
beraber Medine'ye hicret edenler, kasdedilmi§tir derler. Katade'den bir 
rivayette de o; hicretten maksad, miisliiman olanlar demektir, demi§
tir. tbn Mes'ud ise bir vav ziyadesiyle ( ..!..L... 0 _r.-I.A J')UIJ ) §eklinde 
okur. 0 zaman mana : Teyzelerinin k1zlannm k1zlan ve seninle beraber 
hicret edenler, §eklinde olur. 

(( Ve bir de eger mii'min bir kadm kendisini peygambere hibe eder 
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de peygamber de onunla evlenmeyi isterse» Yani ey peygamber, mu'min 
bir kadm mehirsiz olarak seninle evlenmek uzere kendisini sana hibe 
ederse ve sen de onunla evlenmek istersen o da sana helaJdir. Burada 
ard arda iki §art yer almaktad1r. Bu ifade Allah Teala'nm Nuh Aleyhis
selam'm kavmine soylediklerini haber verirken buyurdugu §U ayet gi
gibidir: ccAllah sizi azd1rmak isterse; ben size 6gut vermek istesem de 
faydas1 olmaz.» (Hud, 34) . Ve yine Yunus suresindeki §U ayet gibidir: 
ccEy k.avmim, eger siz ger~ekten Allah'a iman etmi§seniz ve musliiman 
olmu§samz artlk O'na tevekkul edin.» (Yunus, 84). Burada ise ccBir de 
eger mu'min bir kadm kendisini peygambere hibe eder de, peygam
ber de onunla evlenmeyi isterse.» buyuruyor. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize ishi'l,k ... Sehl ibn Sa'd'dan 
nakletti ki : Bir kadm Rasulullah (s.a.) a gelmi~ ve ey Allah'm Rasulu, 
ben kendimi sana . hi be ettim, demi§ ve uzun sure ayakta dikilip dur
mu§. Bunun uzerine bir adam ayaga kalk1p; ey Allah'm Rasulu, eger 
senin ona ihtiyacm yoksa onu benimle evlendir, demi§. Rasulullah (s.a.) 
senin ona sadaka olarak verecegin bir §eyin var m1? deyince; o: Yamr:n
daki §U 6rtiiden ba§ka bir §eyim yok, demi§. Bunun uzerine Hz. Peygam
ber buyurmu§ ki: Sen o ortunu kadma verirsen sen ortusuz oturursun. 
Oyleyse bir §eyler ara§tlr. Adam; bir §ey bulamam, deyince Hz. Pey
gamber; demirden olsun bari bir yiizuk bul, demi§. 0, araml§ ama bir 
§ey bulamaml§. Bunun uzerine Hz. Peygamber adama; senin yanmda 
(ezberinde) Kur'an'dan bir §ey var rm? deyince adam; evet §U ve §U 
sure, diyerek surelerin isimlerini zikretmi§. Rasulullah (s.a.) senin ya
mnda bulunan bu Kur'an'lara muki'l.bil kad1m seninle evlendirdim, de
mi§. Buhari ve Muslim bu hadisi Malik'den naklederler. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Affa.n ... Merhum'dan nak
letti ki; o Sabit'in §6yle dedigini duydum demi§: 

/t:j Jc '11j.:,~l~~) J~;~~i ~~~j~J~~t;i ~~))~~3J~ 
~ti:;.-1)\~~~j;\\~l.,;~~:.::J~ ~b.'--?dli~IJ;.)~ .::J~~/ ~ ~;~::: 

""' """ ,.. \ ,... \... , 
\' / =_: .we~/~ /f.,/ j .we '..:lll~--/ -- ~~,J :.:;.c) cl~ .~.:;_ / ~ J~~ti..J· ~~) 
~ ,. .. ....r- .... .. ~ ,. .... """ ,. ..;,; '-'"' 

, : . 

Ben Enes'in yanmda oturuyordum ve onun bir k1z1 vard1. Enes de
di ki: Bir kadm Hz. Peygambere gelip: Ey Allah'm Rasulu, senin bana 
ihtiyacm var m1? dedi. Enes'in k1z1 dedi ki: Ne kadar da az hayas1 var
ml§. Ne k6t4 bir fiil, ne kotii bir fiil . Enes dedi ki : 0 senden daha ha
y1rllyd1. <;iinku o, peygamberi arzulaml§tl ve kendisini ona sunmu§tu. 
Bu hadisin tahrkinde Buhari merhum ibn Abdiilaziz kanallyla Sabit 
el-Benani'den, o da Enes ibn Malik'den naklinde miinferid kalml§tlr. 
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Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Abdullah ibn Bekr ... Enes ibn Ma
lik'den nakletti ki; o: Bir kadm Hz. Peygambere gelip §6yle dedi; ey Al
lah'm Rasulii, benim §6yle ve §6yle bir k1z1m var -k1zmm giizelligini ve 
iyiligini zikretti- onu sana uygun gordiim. Hz. Peygamber de; kabul 
ettim, dedi. Kadm k1z1m ovmeye devam etti, nihayet dedi ki; o hi~ kiz
maz ve hi~ bir §eyden de dertlenmez. Hz. Peygamber benim senin klzl
na ihtiyac1m yok, dedi. Bu hadisi diger imamlar tahric etmemi§lerdir. 
ibn Ebu Hatim der ki: Bana Babam ... Hz. Ai§e'den nakletti ki kendisini 
peygambere hibe eden kadm Hakim'in k1z1 Havle'dir. ibn Vehb de .. . Hi
§am ibn Urve'den nakleder ki; Urve §6yle demi§: Siileym ogullarmdan 
Evkas oglu Hakim'in k1z1 Havle kendisini peygambere hibe eden hadm
lardandl. ibn Vehb'in bir rivayetinde de Said ibn Abdurrahman, Hi§am 
ibn Urve'den nakleder ki; Urve §6yle demi§: Biz Hakim'in k1z1 Havle'nin 
kendisini Rasulullah'a hibe eden kadmlardan oldugunu soyliiyorduk ve · 
o saliha bir kadmd1. Ummii Si.ileym'in; Havle Bint Hakim olmas1 ve
ya ba§ka bir kadm olmas1 muhtemeldir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Muhammed ibn ismail... Muhammed 
ibn Ka'b, Orner ibn Hakem ve Abdullah ibn Ubeyde'den nakletti ki; 
her ii~ii §6yle demi§l~r : Hz. Peygamber on ii~ kadmla evlendi. Bunlar
dan altls1 Kurey§ kabilesindendir. Bunlar Hadice, Ai§e, Hafsa, Ummii 
Habibe, Sevde ve Ummii Seleme'dir. U~ii Amir ibn Sa'sa ogullanndan
dir. ikisi de Hilal ibn Amir ogullarmdand1r. Bunlar: Ha.ris ibn Mey
mune'dir ki kendisini peygambere hibe etmi§tir. Digeri, mii'minlerin 
annesi Ebu Bekr ibn Kitab ogullanndan bir kadm olan Zeyneb'dir ki 
o da diinyay1 tercih etmi§tir. Digeri de Cevn ogullarmdan bir kadmdu 
ki o Hz. Peygamberden uzakla§ffil§tlr. Esed kabilesinden Cah§ kl.z1 Zey
neb ve Ahtab oglu Huyey k1z1 Safiyye ile Benu Miistalik'den Amr oglu 
Haris klZl Cuveyriye de esir cariyelerdendirler. 

Said ibn Ebu Arube ... Abdullah ibn Abbas'tan nakletti ki: «Mii'· 
min bir kadm kendisini peygambere hibe eder de ... )) ayetinde soz ko
nusu edilen kadm, Haris k1z1 Meymune'dir. Ancak bu rivayette bir ko
pukluk vard1r. Ve bu, miirsel bir rivayettir. Qiinkii miskinlerin annesi 
diye amlan me§hlir Zeyneb Ansar'dan Huzeyme k1z1 Zeyneb'dir ve Hz. 
Peygamber hayatta iken onun yanmda veUtt etmi§tir. Allah en iyi
sini bilendir. 

Kendilerini peygambere hibe eden kadmlar ~oktur. Nitekim Buha
ri der ki: Zekeriyya ibn Yahya . .. Hz. Ai§e'nin §6yle dedigini bize nak
letti: Ben, kendilerini Peygambere hibe eden kadmlara k1z1yor ve; bir 
kadm kendini birine hibe eder mi? diyordum. Nihayet Allah Teala'nm 
«Ve bir de eger mii'min bir kadm kendisini peygambere hibe eder de, 
peygamber de onunla evlenmeyi isterse onu - ki bu, mii'minlerden ayn 
olarak sadece sana has olmak iizere- senin i<;in helM. k1ld1k.n a yeti na-
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zil olunca §byle dedim: Bak1yorum da Rabbm senin arzularm dogrultu
sunda c;abucak hiikiim indiriyor. 

ibn Ebu Hlltim der ki: Bize Ali ib:g Hiiseyn'in ... Abdullah ibn Ab
dullah ibn Abbas'tan naklettigine gore; o Hz. Peygamberin yanmda 
kendisini ona hibe eden bir kadm yoktu, demi§tir. ibn Cerir Taberi de 
Ebu Kiireyb kanallyla YG.nus ibn Biikeyr'den §byle dedigini nakleder: 
Hz. Peygamber, kendisini peygambere hibe eden hie; bir kadm1 kabul 
etmemi§tir. Her ne kadar bu hiikiim kendisi ic;in miibah ve ozel bir du
rum olsa da. Qiinkii peygamber kendisi bunu istememi§tir. Nitekim Al
lah Teala da «Peygamber de onunla evlenmeyi isterse» buyurarak pey
gamberi bunda serbest b1rakm1§tlr. 

((Ki bu, mii'minlerden ayn olarak sadece sana has olmak iizere.» ik
rime der ki: 'Kendini hibe eden senden ba§kas1 ic;in hel§J degildir. Bir 
kadm kendini bir erkege hibe ederse, erkek ona bir §eyler verinceye ka
dar kadm erkege helal olmaz. Miicahid, ~a'bi ve ba§kalan da boyle de
mi§lerdir. Yani bir kadm kendini bir erkege takdim etse ve erkek onun 
yamna girse, kadmm mehrini odemesi erkegin iizerine vacib olur. Nite
kim Berva' ibn Va§lk kendini bir erkege takdim edince; Rasulullah 
(s.a.) kocas1 oldiigiinde ona mehir vermeyi kararla§tlrml§tlr. Oliim ve 
duhul mehr-i mislin kesinle§mesi hususunda e§ittir. Bu, peygamberden 
ba§kasma takdim edilmi§ olan kadmla.l 1c;indir. Kendini peygambere 
takdim eden kadmlara gelince; peygamber onlarla birle§se dahi pey
gambere herhangi bir mehir gerekmez. Qiinkii peygamberin mehirsiz, 
velisiz ve §ahidsiz evlenmesi caizdir. Nitekim Cah§ klz1 Zeyneb'in kls
sasmda durum boyle olmu§tur. Bunun ic;in Katade «Ki bu mii'minler
den ayn olarak sadece sana iHt olmak iizere» kavli hakklnda §byle de
mi§tir: Bir kadmm kendisini peygamberden ba§ka bir erkege velisiz 
veya mehirsiz takdim etmesi caiz degildir. 

«Sana bir zorluk olmasm diye mii'minlerin e§leri ve cariyeleri hak
kmda ne hiikmettigimizi bildirdik.n Ubeyy ibn Ka'b, Miicahid, Hasan, 
Katade ve ibn Cerir; «Mii'minlerin e§leri ve c9>riy~leri hakkmda ne 
hiikmettigimizi bildirdikn kavli konusunda §Oyle demi§lerdir: Mii'min
lerin hiir dort kadmla sm1rlandmlm1§ olduklanm, cariyeler!len diledik
leri kadanyla birle§ebileceklerini veli, mehir ve §ahidlerin §art oldugu 
konusundaki hiikmii bildirdik. Ancak bu hususta sana ruhsat verdik 
ve senin iizerine bunlardan hie; bir §eyi vacib k1lmad1k ki Sana bir zor
luk olmasm. «Allah, Gafur, Rahim oland1r.>> 
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51 - Onlardan istedigini b1raka bilir, istedigini alabi
lirsin. Brrakm1~ olduklanndan da arzu ettigini almanda 
sana bir vebal yoktur. Bu, onlann gozlerinin aydln olmas1, 
iiziilmemeleri ve kendilerine verdigin ~eylere raz1 olmala
n ic;;in daha elveri~lidir . Allah, kalblerinizde olan1 bilir. Al
lah; Alim, Halim oland1r. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki:. Bize Muhammed ibn Bi§r ... Hz. 
Ai§e'den nakletti ki; o kendilerini Hz. Peygambere hibe eden kadmlan 
kmarm§. B1r kadm kendini mehirsiz birine sunmaktan hayfl. etmez 
rni? demi§. Bunun U.zerine Allah Azze ve Celie, «Onlardan istedigini bl
rakabilir istedigini alabilirsin. B1rakm1§ olduklarmdan da arzu ettigini 
almanda sana bir vebal yoktur.» ayetini inzf-.1 buyurmu§. Bunun U.ze
rine Hz. Ai§e demi§ ki : Bak1yorum da Rabbm senin arzularm dogrultu
sunda ~abucak ayet indiriyor. paha once Buhari'nin bu hadisi Ebu Usa
me kanallyla Hi§am ibn Urve'den naklettigini bildirmi§tik. Bu da gos
teriyor ki «Onlardan istedigini b1rakabilirsin.» Yani sana kendilerini 
sunanlardan istedigini b1rak1r, istedigini kabul edersin. B1raktlklannda 
da yine muhayyersin. istersen donup tekrar onlan allrsm. «B1rakrm§ 
olduklarmdan da arzu ettigini almanda sana bir vebal yoktur.» 

Arnir e§-~a'bi der ki: «Onlardan istedigini b1rakabilir, istedigini ala
bilirsin.» Bunlar, kendilerini Hz. Peygambere hibe eden kadmlard1r. Hz. 
Peygamber bunlardan bir k1srmyla evlenmi§ bir k1sm1yla da evlenme
mi§tir. Bunlar arasmda Ummu ~U.reyk de bulunuyordu. 

Ba§kalan da · dediler ki: Allah Teala'nm «Onlardan istedigini blra
kabilir, istedigini alabilirsin.» kavlinden murad §Udur: E§lerinden bir 
k1smuu b1rak1p bir k1sm1m almanda, bir k1sm1mn gununu one ahp bir 
k1smmmkini te'hir etmende, dilediginle birle§ip dilediginle birle§me
mende sana bir vebal yoktur. ibn Abbas, Mucahid, Hasan, Katade ve 
Ebu Rezin ile Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem'den boyle rivayet edil
mi§tir. Hz. Peygamber buna ragmen gunlerini e§leri arasmda taksim 
ediyordu. Bunun i~in ~afii fakihlerinden bir grup ve ba§kalan gunlerini 
e§leri arasmda taksim etmenin Hz. Peygambere vacib olmad1gm1 soyle-· 
mi§ler ve delil olarak da bu ayet-i kerime'yi gostermi§lerdir. 

Buhari der ki : Bize Hibban ibn Musa, .. . Hz. Ai§e'den nakletti ki ; 
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Rasulullah (s.a.) bu ayet nazil alduktan sanra gti.nler kanusunda e§le
rinden izin istermi§. Ben Hz. Ai§e'ye §6yle dedim: Siz ana ne derdiniz? 
Hz. Ai§e dedi ki: Ben §6yle derdim: Eger bu bana ait bir §eyse ey Allah'm 
Rasulti. dagrusu ba§kasmm bana tercih edilmesini istemem. Bu hadis 
de taksimin vacib almad1gm1 gostermektedir. Hz. Ai§e'nin birinci ha
disi de ayetin, kendisini peygambere takdim edenler hakkmda nazil al
dugunu ifade eder. Bunun ic;in ibn Cerir Taberi bu ayetin hem kendisini 
peygambere takdim edenler, hem de peygamberin yamnda bulunan ha
mmlar hakkmda umumi aldugu gorti.§ti.nti. tercih eder. Buna gore pey
gamber muhayyerdir, isterse gti.nti.nti. taksim eder, isterse taksim etmez. 
ibn Cerir'in tercih · ettigi bu gorti.§ saglam, kuvvetli ve hasendir. Ve bu 
gorti.§ bti.tti.n hadislerin aras1m da birle§tirmektedir. Bunun ic;in Allah 
Teala buyuruyar ki: «Bu, anlarm gozlerinin aydm almas1, ti.zti.lmeme
leri ve kendilerine verdigin §eylere ra>ZI almalan ic;in daha elveri§lidir.)> 
Yani Allah Teala'mn gti.nlerini taksim kanusunda senin ti.zerinden zar
lugu kaldirdigmi, dilersen gti.nlerini taksim edecegini, dilersen taksim 
etmeyecegini ve bu kanuda senin ic;in bir sarumluluk bulunmad1g1m, 

· istedigini yapabilecegini anlar bilirlerse; ve sen, buna ragmen kendi is
teginle gti.nlerini anlar arasmda taksim edersen ve anlar bunun bir 
zarunluluk nedeniyle almad1gm1 bilirlerse bundan dalaYl sevinirler. Ve 
boylece birbirlerini mti.jdelerler. Bu kanuda kendilerine iyi davrand1gm1 
anlarlar, aralarmda gti.nlerini taksim edip e§it davrandlgm1, kendileri
ne insat ve adiUetle hti.kmettigini kabul ederler. 

«Allah kalblerinizde alam bilir.)> E§lerinden bir k1smma kar§l alan 
temayti.llerini bilir ki l::)unu def'etmek imkam yaktur. Nitekim imam Ah
med ibn Hanbel der ki: Bize Yezid ... Hz. Ai§e'nin §6yle dedigini naklet
tt Hz. Peygamber gti.nlerini e§leri arasmda taksim eder ve adaletle dav
ramrdL Sanra da; Allah'1m, benim sahip aldugum §eyde yapt1g1m i§ 
budur. Benim sahip alamay1p ta Senin sahip aldugun §eyden dalaYl 
beni kmama. Bu hadisi dart Sti.nen sahibi Hammad ibn Seleme kana
hyla rivayet ederler. Ebu Davud kmama sozti.nden sanra; yani kalb, ifa
desini de ekler ki anun hem isnad1 sahih, hem de ravilerinin hepsi gti.
venilir ki§ilerdir. Bunun ic;in Allah Teala <<Allah; Alim, Halim alandlr.>> 
buyuruyar. S1rlann derinliklerini bilir ve ilminden dalaYl iyi davramp 
bagl§lar. 
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52 - Bundan sonra art1k sana kadinlarla evlenmek ve 
giizellilk.leri ho~una gitse de cariyelerin d1~1nda hi<; birini 
ba~ka bir e~le degi~tirmek helal degildir. Allah, her ~eyi 
murfukabe edendir. 

ibn Abbas, Mi.icahid, Dahhak, Katade, ibn Zeyd, ibn Cerir ve ba§
kalanmn da aralarmda bulundugu bilginlerden pek ~ok ki§i derler ki : 
Bu ayet, Hz. Peygamberin e§lerine miikafat ve onlarm Allah'1, Rasuliinii 
ve ahireti ihtiyar etmeleri iizerine giizel' davram§larmdan dolaYI bir 
ho§nudluk -ni§anesidir. Daha once ayette soz konusu edildigi gibi Hz. 
Peygamber onlan serbest b1rakm1§t1r. Onlar da A,llah'm Rasuliinii ter
cih edince kendilerine miikatat olarak Hz. Peygamberin evliliginin yal
mz o:nlarla simrlandinlmasi ve ba§kalanyla evlenmesinin veya onlarm 
di§mda - giizelligi ho§una da gitse- ba§ka hammlan onlann yerine 
ge~irmesinin kendisine haram kihnd1g1 belirtilmi§tir. Ancak cariyeler 
ve esirler miistesna. Bu konuda zaten onlar i~in bir s1kmt1 sozkonusu 
degildi. Soma Allah Teala Hz. Peygamberin iizerinden bu sikmt1y1 da 
kaldlrrhl§ ve bu ayetin hiikmiinii neshederek peygamberin evlenmesini 
helal kllmi§tlr. Ancak Rasulullah (s.a.) onlara lutfederek, kendisine izin 
verilmesine ragmen daha ba§ka kadmlarla evlenmemi§tir. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize SiHyan ... Hz. Ai§e'nin §Oyle 
dedigini nakletti: Hz. Peygamber vefat etmeden Once Allah Teala diger 
kadmlarla evlenmeyi ona helal kilmi§tlr: Keza Ahmed ibn Hanbel bu 
hadisi ibn Ciireyc kanahyla .. . Hz. Ai§e'den nakleder. Tirmizi ve Nesei 
de bu hadisi Siinen'lerinde naklederler. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu Ziir'a ... Ummii Seleme'den naklet
ti ki; o, §oyle demi§: Hz. Peygamber vefat ettiginde Allah Teala haram 
olanlar miistesna kadmlardan diledigiyle evlenmesini kendisine helal 
kilmi§tl. i§te Allah Teala'nm «Onlardan istedigini b1rakabilir, istedigini 
alabilirsin.» kavlinin anlam1 budur. Boylece Ummii Seleme bir once 
okunan ayetin daha sonraki ayeti neshettigini belirtmi§tir. Nitekim 
Bakara suresinde oliimle ilgili iki ayetten birincisi daha soma okunan 
ayeti neshetmektedir. Burada da aym durum ~oz konusudur. Allah en 
iyisini bilendir. 

Ba§kalan da dediler ki : «Bundan sonra artlk sana kadmlarla ev
lenmek .. . helal degildir.n ayetinin manas1 §oyledir: Mehirlerini verdigin 
hammlannla, cariyelerin ve amcamn klzlan, teyzenin klzlan, daymm 
k1zlan, halamn k1zlan ve bunlardan ba§ka kendilerini sana sunan ka
dmlardan sana helal kildig1m1z ve niteliklerini bey9,n ettigimiz kadm
larm dl§mdaki hammlar artlk senin i~in helal degildir. Ubeyy ibn Ka'b, 
Miicahid, i krime, Dahhak ve bir rivayete gore Ebu Rezin , Ebu Salih, 
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Hasan, Katade ve bir rivayete gore de Suddi ile digerlerinden bu tefsir 
nakledilmi§tir. 

ibn Cerir Taberi der ki: Bize Ya'kub ... Ziya,d kanallyla Ansar'dan 
bir adamdan nakleder ki; o, §6yle demi§: Ben Ubeyy ibn Ka'b'a, eger 
Hz. Peygamberin e§leri vefat etmi§ olsalard1, Rasulullah'm evlenmesi 
caiz olmaz nuyd1 ne dersin? diye sordum. 0: Bunu onleyen ne engel 
vard1 ki? dedi. Ben «Bundan sonra artlk sana kadmlarla evlenmek ... 
helal degildir.» kavli deyince, o, dedi ki: Allah Teala ona kadmlardan 
bir b6lumunu helal k1lm1§tlr ve «Ey peygamber; Biz mehirlerini verdi
gin e§lerini. .. Senin ic;in helal k1ld1k.» buyuruyor. Bundan sonra Hz, 
Peygambere «Artlk sana kadmlarla evlenmek ... helal degildir.n buyrul
mu§tur. Bu hadisi Abdullah . ibn Ahmed muhtelif yollarla Davud'dan 
nakleder. Tirmizi de ibn Abbas (r.a.)tan nakleder ki; o, §6yle demi§: 
Rasulullah (s.a.) hicret etmi§ olan mu'min kadmlarm d1§mda ba§ka 
kadmlarla evlenmekten nehyedilmi§ti. Bunu nehyeden ayet, «Bundan 
sonra artlk sana kadmlarla evlenmek ve guzellikleri ho§una gitse de 
cariyelerin dl§lllda hie; birini ba§ka bir e§le degi§tirmek helal degildir.n 
kavlidir. Ancak Allah Teala mu'min hammlan ona helal k1lm1§ ve «Eger 
mu'min bir kadm kendisini peygambere hibe eder de peygamber de 
onunla evlenmeyi isterse ... helal k1ld1k.n buyurmu§tur. Boylece mus
luman olmayan her kadm peygambere har9,m k1hnm1§tlr. Aynca «Kim 
de imandan sonra kufre donerse, onun ameli yok olmu§tur ve ahirette 
husrana ugrayanlardand1rn buyrulmu§tur. ibn Abb!:'l,s der ki: Allah Te
Ala «Ey peygamber, Biz mehirlerini verdigin e§lerini. .. Senin ic;in helal 
klldlk.n buyurarak bunlan peygambere helal k1lnu§, bunun dl§mda ka
lan kad1nlan ise haram k1lm1§tlr. 

Mucahid der ki: «Bundan sonra artlk sana kadmlarla evlenmek ... 
helal degildirn kavliyle ne musliiman, ne yahudi, ne H1ristiyan, ne de 
kafir olsun bu belirtilenlerin dl§mda kadmlarla evlenmek helal 
degildir. Ebu Salih ise der ki: Bu ayet-i kerime bedevi ve yabanc1 ile 
evlenmeyi yasaklaml§tlr. Ancak bundan sonra Tuhi'l.me kadlnlanndan 
diledikleriyle evlenebilir. Aynca dilerse amca ve hala k1z1yla, teyze ve 
dayt klzlyla diledigi kadar -hatta uc; yuze kadar- evlenebilirdi. ikrime 
ise der ki: Bu ayetle Allah'm belirttikleri dl§mdakiler sana helal degil
dir, denmi§tir. ibn Cerir merhum ise ayetin, zikredilen kadmlarla ve 
peygamberin nikah1 altmda bulunan kadmlara umumi oldugu ve bun
larm sayts1mn da dokuz oldugunu belirterek 8,yetin umumiyeti goru
§iinu tercih eder ki ibn Cerir'in bu gorii§ii saglamd1r. Oyle samyorum 
ki; bizim naklettigimiz Selef imamlarmm da c;ogunun maksad1 budur. 
Zira onlarm c;ogundan buna benzer §eyler nakledilmi§tir ki, bunlarm 
arasmda c;eli§ki yoktur. Allah en yisini bilendir. 

Sonra ibn Cerir Taberi, Rasulullah (s.a.)m Hafsa'y1 bo§aytp sonra 
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dondiigiinii, Sevde'den aynlmak isteyip hihayet onun giiniinii Ai§e'ye 
biraktlgiru nakleder ve biitiin bunlara cevab olarak; bunlar «Bundan 
sonra artlk sana kadmlarla evlenmek ve giizellikleri hO§Una gitse de 
cariyelerin dl§lllda hie; birini ba§ka bir e§le degi§tirmek helal degildir.>> 
ayetinin niizuliinden onceydi, der. Biitiin bunlann ayetin niizuliinden 
once olduguna dair Taberi'nin sozii sahihtir. Ancak bunu boyle bir §ar
ta baglamaya gerek yoktur. Qiinkii ayet-i kerime peygamberin, nikahl 
altmda bulunanlardan ba§kasiyla evlenmesini ve onlarm yerine ba§ka 
kadmlan almas1 konusundaki hiikmii belirtmektedir. Bu ise peygam
berin e§lerinden birini, yerine ba§kasmi almaks1zm bo§aYIP bo§ama
masi konusunu ic;ine almaz. Allah en iyisini bilendir. 

Sevde hadisesine gelince; sahih hadiste Hz. Ai§e (r.a.)den nakle
dildigine gore bu olay Allah Teala'nm «Eger kadm; kocas1run serke§
liginden veya yiiz c;evirmesinden endi§e ederse, anla§ma yoluyla ara
lanru bulmalarmda kendilerine bir giinah yoktur.>> (Nisa, 128) ayetinin 
niizul sebebidir. 

Hafsa hadisesine gelince; Ebu Davud, Nesei, ibn Mace ve ibn Rib
ban Sahih'lerinde muhtelif yollarla Yahya ibn Zekeriyya'dan nakleder
ler ki... Hz. Orner §Oyle demi§: Hz. Peygamber Hafsa'y1 bo§adl, sonra 
dondii. Bu hadisin isnad1 saglamd1r. Hafiz Ebu Ya'la'da der ki: Bize 
Ebu Kiireyb ... Abdullah ibn Omer'den nakletti ki; Hz. Orner bir giin 
Hz. Hafsa'run yaruna varmi§ ve onu agllyor bulmu§. Neden aglarsm? 
Yoksa Rasulullah (s.a.) seni bo§adi rm? demi§. 0 seni, bir kerre bo§a
mi§tl da benim ic;in geri donmii§tii. Allah'a andolsun ki seni bir kere 
daha bo§arsa; ben seninle ebediyyen konu§mam. Bu hadisin ravileri Bu
hari ve M'iislim'in §artlanna uygundur. 

«Giizellikleri hO§Una gitse de cariyelerin dl§lllda hie; birini b~ka 
bir e§le degi§tirmek helal degildir.» Mevcud e§lerinin iizerine fazladan 
hamm almas1m veya onlardan birini bo§ay1p yerine bir ba§ka kadm al
masim bu ayet-i kerime Hz. Peygambere yasaklami§tlr. Ancak cariye
ler bunun dl§mdadir. Bu ~onuda Ha,fiz Ebu Bekr el-Bezzar bir hadis 
nakleder ki, onu burada zikretmemiz uygun dii§er. Hafiz Ebu Bekr el
Bezzar der ki: Bize ibrahim ibn Nasr ... Ebu Hiireyre (r.a.)den naklet
ti ki; o §oyle demi§: Cahiliyyet devrinde kadm degi§tirmek §oyle olurdu: 
Bir adam bir ba§kasma derdi ki: Sen, harumim bana ver, bende ham
mimi sana vereyim. Sen, benim ic;in, ben de senin ic;in hammlanrmzdan 
aynlallm. Bunun iizerine ·Allah Teala, «Ba§ka bir e§le degi§tirmek helal 
degildirll ayetini inzal j:myurdu. Ebu Hiireyre der ki: Uyeyne ibn Hasn 
Hz. Peygambere geldi yanmda Hz. Ai§e bulunuyordu. 0, izinsiz girmi§ti. 
RasUlullah (s.a.) ona; izin almak nerede? demi§ti. 0; ey Allah'm Ra
sulii,. kendimi bildim bileli Mudar ogullarmdan bir erkekten izin alma
dim, demi§ti. Sonra; yamnda bulunan bu kiVIrcik da kim? demi§ti. Ra-
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sulullah (s.a.): Bu mii'minlerin annesi Ai§e'dir, demi§ti. 0; ey Allah'm 
Rasulii, ben sana yaratlklarm en giizelini bununla degi§tireyim mi? de
yince Hz. Peygamber; ey Uyeyne Allah bunu haram k1ld1, demi§tir. 
Uyeyne <;1k1p gidince Hz. Ai§e bu da kim? demi§. Rasulullah (s.a.); bu 
sozii dinlenen bir ahmaktlr, gordiigiin gibi o kavminin efendisidir, bu
yurmu§. Bezzar sonra §6yle der: Raviler arasmda yer alan ishak ibn 
Abdullah'm hadisi cidden yetersizdir. Ancak biz bu hadisi ba§ka bir yolla 
kaydedemedigimiz i<;in onun kanallyla kaydettigimizi zikrettik ve bu
nun illetini 'de belirttik. 

~\ ~ t.(.!~ cijl~: (~~) :--~:~"~))\'\~·z1,>:"'\ ~j,(.:~ 
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~lfti'~~0b,..~D .... \jojU-J\9 !J~0~ ~~~~ 
·53- Ey iman edenler, peygamberin evlerine yemege 

<;agnlmaks1zm ve vakitli vakitsiz girmeyin. Ama davet 
olunursan1z, girin ve yemegi yeyince de lafa dalmadan da
gihn. Bu haliniz peygamberi iiziiyordu, o da size bir ~ey 
soylemeye <;ekiniyordu. Allah ise hakk1 soylemekten <;ekin
mez. Peygamberin e~lerinden bir ~ey istediginizde onu per 
de arkas1ndan isteyin. Bu, sizin kalbleriniz i<;in de, onla
nn kalbleri i<;in de daha temizdir. Allah'1n Rasllliinii iiz
meniz ve ondan sonra e~lerini nikahlaman1z asla caiz de
gildir. c;unkii bu, Allah katlnda biiyiik bir giinaht1r. 

54 - Bir ~eyi a<;lklasan1z da, gizleseniz de muhakkak 
ki Allah, her ~eyi bilendir. 

Peygamberin Evine izinsiz Girmeyin 

Bu ayet hicab ayetidir ve bu ayette baz1 §er'i hiikiim ve edepler 
anlatllmaktadlr. Ve bu ayet Hz. Omer'in istegine uygun olarak nazil ol-
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ffiU§tUr. Nitekim Buhari ve Muslim'in Sahih'lerinde varid olduguna gore 
Hz. Orner §6yle demi§tir: Rabbimla u~ noktada birle§tim. Birincisi; de
dim ki: Ey Allah'm Rasulu, ibrahim'in makammi namazgah edinsen? 
Bunun uzerine Allah Teala clSiz de ibrahim'in makammdan bir namaz
gah edinin.» (Bakara, 125) ayetini inzal buyurdu. ikincisi; ben ey Al
lah'm Rasulu hammlarmm yamna iyiler de, kotuler de giriyor onlan en
gellesen? dedim. Bunun uzerine Allah TeaJa hicab ayetini indirdi. 
U~unctisu; ben peygamberin e§leri Hz. Peygambere fazla kar§I gelince; 
olur ki Rabbi izin verir de sizi bo§atlr yerinize sizden daha hayirh e§leri 
ona verir dedim, bunun uzerine Rabbi ((0 sizi bo§arsa umulur ki ona 
sizden daha hayirh e§ler verir.» (Tahrim, 5) ayetini inzal buyurdu. 
Muslim'in rivayetinde ise Hz. Orner Bedir esirlerini sozkonusu eder ki 
bu dorduncu bir noktadir. 

Buhari der ki: Bize Musedded'in .. . Enes ibn Malik'den naklettigine 
gore; Orner ibn Hattab §oyle demi§: Ey All~h'm Rasulti, senin yamna 
iyiler de giriyor, kottiler de. Mu'minlerin annelerine emretsen de ka~m
salar deyince, Allah Teala hicab ayetini inzal buyurdu. Bu ayetin nuzul 
vakti Hz. Peygamber'in Cah§ kiZI Zeyneb'le evlendiginin sabahiydl. Ni
tekim peygamberi onunla bizzat Allah evlendirmi§ti. Bu, hicretin be
§inci senesinin ztilka'de aymdaydl. Katade, Vakidi ve ba§kalan boyle 
'derler. Ebu Ubeyde, Ma'mer ibn Musenna ile Halife ibn Hayyat ise bu 
olaym hicretin ii~uncii senesinde oldugunu iddia etmi§lerdir. Allah en 
iyisini bilendir. 

· Buhari der ki: Bize Muhammed ibn Abdullah ... Enes ibn Malik'den 
nakletti ki; o §Oyle demi§: Hz. Peygamber Cah§ kiZI Zeyneb'le evlenince, 
halki topladi ve onlara yemek yedirdi. Sonra onlar konu§mak i~in otur
dular. Hz. Peygamber kalkmaya hazirlamyor gibi yaptlgmda halk kalk
madL Bunu gorunce Rasuiullah kalktl. 0 kalkmca onunla beraber kal
kanlar kalktllar. Ancak ii~ ki§i oturdu. Hz. Peygamber Zeyneb'in yamna 
girmek ic;in dondtigunde baktl ki bazilan oturuyorlar. ~onra onlar da 
kalktllar. Ben kO§UP Hz. Peygambere onlarm kalkip gittiklerini haber 
verdim. Hz. Peygamber gelip Zeyneb'in yanma girdi. Ben de onunla be
raber girmek tizere yiirtirken benimle arasma bir ortu attl. i§te bunun 
uzerine c<Ey ima.n edenler; peygamberin evlerine yemege c;agnlmaksizm 
ve vakitli vakitsiz girmeyin ... » ayeti ni'tzil oldu. Buh3_ri bu hadisi bir 
ba§ka yerde aynca zikreder. Muslim ve Nesei de muhtelif yollarla Mu'
temir ibn Stileyman'dan naklederler. 0 da Enes ibn Malik'den nakleder. 
AyriCa Buhari Mtinferid olarak Eyyub kanahyla ... Enes ibn Malik'den 
nakleder. Sonra der ki: Bize Ebu Ma'mer ... Enes ibn Malik'den nakletti 
ki; o §Oyle demi§ : Hz. Peygamber Zeyneb Bint Cah§ ile evlenince et ve 
ekmek hazirladL Ve ben halki yemege ~agirmak tizere gonderildim. Bir 
topluluk yiyor ve t;Ikiyordu. Sonra bir ba§ka topluluk geliyor, yiyor ve 
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~1k1yordu. Ben ~ag1rabilecegim herkesi c;ag1rd1m. Nihayet kimse bulama
ymca gelip Hz. Peygambere ey Allah'm Nebisi c;ag1racak kimse bulaml
yorum, dedim. Hz. Peygamber yemegi kaldmn, dedi. Uc; ki§i oturmu§ 
evde konu§uyorlardL Hz. Peygamber t;lklp Hz. Ai§e'nin odasma gitti ve; 
Allah'm selam1 sizin uzerinize olsun ey ev halk1, rahmeti ve bereketi de, 
dedi. Hz. Ai§e; senin de uzerine Allah'm selam1 ve rahmeti olsun. E§ini 
nas1l buldun, Allah sana mubarek k1lsm, dedi. Hz. Peygamber butun 
e§lerinin odasm1 bi::iylece gezindi ve onlara Ai§e'ye dedigi gibi si::iylUyor, 
onlar da Ai§e'nin dedigi gibi peygambere cev9,b veriyorlard1. Sonra di::i
nup odasma geldiginde U~ ki§inin oturmU§ konU§Uyor olduklanm gi::ir
dU. Hz. Peygamber c;ok utangac;t1. Tekrar Hz. Ai§e'nin odasma dogru 
gitmek uzere c;1ktl. Bilmiyorum ya ben, ya da ba§kasl kendisine halkm 
gittigini haber verdi. Di::indu nihayet geldi bir ayagm1 kapmm e§iginden 
i~eriye, digerini dl§anya koymu§tu ki benimle onun arasma bir perde 
gerdi. Bunun uzerine hicab ayeti nazil oldu. Bu hadisin naklinde Kutub-i 
Sitte sahipleri arasmda Buhari munferid kalml§tlr. Yalmzca Nesei,. 
gece ve gundiiz bahsinde AbdUl Varis kanallyla bu hadisi nakleder. Bi
lahare Buhari, isha,k ibn Mansur kanahyla .. . Enes ibn Malik'den bu 
hadisi aym §ekilde nakleder. Ancak bu bak1mdan da Buhari munferid 
kalrm§tlr. Daha once Muslim'in ferd hadisleri arasmda SUleyman ibn 
Mugire kanahyla ... Enes ibn Malik'den bu hadisin nakledildigini bildir
mi§tik. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize babam ... Enes ibn Malik'den nakletti 
ki; o §i::iyle demi§: Rasulullah (s.a.) kadmlarmdan biriyle evleniyordu. 
Bunun ic;in dugun yap1lm1§tl. Ummu SUleym, bir hays ( *) yaparak. bir 
kabm ic;ine koydu ve dedi ki; Bunu Rasulullah (s.a.)a gotur, benden se
lam et ve de ki; §U az1e1k §ey bizden kendilerine. Enes diyor ki: 0 giin in
sanlar cehd ic;indeydiler. Ben onu getirdim ve dedim ki, ey Allah'm Rasu
lu Ummu SUleym bunu sana gi::inderdi ve .sana selam etti ve dedi ki; §U 
az1c1k §ey bizden kendilerine. Peygamber ona baktl sonra dedi ki : Onu 
koy. Ben onu evin bir ki::i§esine koydum. Sonra dedi ki : Git bana falam ve 
falam ~ag1r, pek c;ok ki§inin adm1 verdi. Ve dedi ki: Daha ba§ka muslU
manlardan kime rastlarsan onlan da c;ag1r. Ben de RasUlullah'm bana 
dedigi ki§ilerle muslUmanlardan rastlad1klanm1 davet ettim. Di::in
dugumde Hz. Peygamberin evi, sofas1 ve odas1 insanlarla doluydu. Ca'd 
der ki: Ey Ebu Osman ne kadar vardl acaba dersin? 0; uc;yuz civarm
daydllar, dedi. Enes ibn Malik devamla diyor ki: RasUlullah (s.a.) bana 
dedi ki: Onu getir, ben de onu getirdim. Rasulullah (s.a.) elini onun uze-

( *) Hays; araplar a1•asmda bir taam ismidir ki, c;ekirdegi <;lkanlml§ hurmay1 
safi yag ve ke§ denilen yogurt kurusuna geregi gibi kabp ve bazan ic;ine s~rik 
Uavesiyle tert!b ederler. (Miitercim As1m, Kamus, II, 903 ). 
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rine koydu, dua etti ve; nia§aallah, dedi. Sonra; onar onar halkalanm, 
dedi ve Allah'm achm amp herkes onundekinden yesin, buyurdu. Onlar 
besmele <;:ekiyor ve yiyorlard1. Nihayet hepsi yediler. Rasulullah (s.a.)· ba
na dedi ki: Onu kald1r. Enes ibn Malik diyor ki : Vard1m yemegi kalchr
chm. Bilmiyorum koydugum zaman rm daha <;:oktu yoksa kaldird1g1m 
zaman m1? Enes ibn Malik dedi ki: Baz1 ki§iler Hz. Peygamberin evin
de oturup konu§akald1lar. Rasulullah'm daha once evlenmi§ oldugu e§
leri de yiizlerini duvara donuk olarak onlarla beraber oturuyorlardl. 
Oturanlar konu§maYl uzattllar ve Rasulullah'a zahmet verdiler. Hz. 
Peygamber haya bak1rmndan insanlarm en utangac1yd1. Eger Hz. Pey
gamber onlara bu durumu bildirseydi bu kendileri i<;:in daha iyi olurdu. 
RasUlullah (s.a.) kalktl, <;:Iktl ve odalanna vanp hammlarma selam 
verdi. Sonra onlar, Hz. Peygamberin geldigini gorunce, peygamberi ra
hatsiz ettiklerini anlad1lar ve kap1ya koyulup <;:1ktllar. Rasulullah (s.a.) 
geldi ve perdeyi indirdi. Ben odada iken eve girdi. Evinde klsa bir sure 
kald1. Bunun uzerine Allah Teala kendisine Kur'an indirdi. Q1karken 
§U ayeti okuyordu: «Ey iman edenler; peygamberin evlerine yemege 
<;:agnlmaks1zm ve vakitli vakitsiz girmeyin .. . >> Enes ibn Malik der ki: 
Hz. Peygamber bu ayetleri herkesten once bana okudu. Ve ben, o s1rada 
halkm en gen<;: olamyd1m. Muslim, Tirmizi ve Nesei hep birlikte bu ha
disi Kuteybe kanallyla ... Enes ibn Malik'ten naklederler. Tirmizi bu 
hadisin hasen, sahih oldugunu bildirir. Buhari de nikah kitabmda bu 
hadise not du§erek der ki: ibrahim ibn Tahman, Ebu Osm8.n Ca'd ka
nallyla Enes ibn Malik' den nakletti ki, .. Sonra hadisi aynen zikreder. 
Muslim de aynca bu hadisi Muhammed ibn Rafi' kanallyla ... Enes ibn 
Malik'den nakleder. Bu hadis, Abdullah ibn Mubarek kanallyla . .. Enes 
ibn Malik'den aym §ekilde nakledilir. Buhari ve Tirmizi iki ayn yolla 
Beyan ibn Bi§r kanahyla .. . Enes ibn Malik'den aym hadisi nakleder
ler. Bu hadisi ibn Ebu Hatim de Ebu Nadre kanahyla Enes ibn Malik'
den aym §ekilde nakleder. ibn Cerir Taheri de Amr ibn Said kanahyla .. . 
Enes ibn Malik'den aym §ekilde nakleder. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Behz ve K:1sim oglu Ha§im ... 
Enes ibn Malik'den nakleder ki; o, §Oyle demi§: Zeyneb'in iddeti bitince 
Rasulullah (s.a.) bana dedi ki: Git, onu benim istedigimi hatlrlat. Enes 
dedi ki: Zeyd, Zeyneb'in yamna gitti. 0 hamur-yoguruyordu. Zeyd dedi · 
ki; Onu gorunce bana bir onur geldi. .. ve hadisi daha once (Ahzab, 37) 
zikrettigimiz §ekilde naklediyor ve sonunda §U ilaveyi yap1yor: Ve toplu
luga ogut alabilecekleri kadar ogut verdi. Ha§im hadisinde der ki «Pey
gamberin evlerine yemege <;:agnlmaksizm ve vakitli vakitsiz girmeyin 
•. . » ayetini okudu. Muslim ve Nesei de bu hadisi Siileyman ibn Mugire 
kanallyla Enes'ten naklederler. 

ibn Cerir Taberi der ki: Bana Ahmed ibn A.bdurrahman ... Hz. 
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Ai§e'nin §byle dedigini nakletti: RasUlullah'm e§leri geceleyin ihtiyac;
lanni gidermek ic;in dl§an <;1karlard1 Hz. Orner de Hz. Peygambere; ha
mmlanm perde arkasma koy, derdi. RasUlullah (s.a.) boyle yapmazd1. 
Zem'a k1z1 sevde -Peygamberin e§i"- dl§an c;1kt1, uzun boylu bir ha
mmdL Orner ona ytiksek sesle baguarak; ey Sevde seni tamd1k, diye ses
lendi. Perdeyi ortmesini istiyordu. Hz. Ai§e der ki: Bunun tizerine Allah 
hicab ayetini indirdi. Rivayet boyle v§,ki' olmu§sa da me§hur olan, bu 
hadisenin hicab ayetinin ntizultinden sonra cereyfm ettigidir. Nitekim 
imam Ahmed ibn Hanbel, Buhari ve Muslim, Hi§a.m ibn Urve kanahy
la ... Hz. Ai§e'den naklederler ki; o, §byle demi§: Hica.b konduktan soma 
Sevde ihtiyacm1 def' etmek ic;in dl§an c;1kt1. Boylu boslu bir kadmdl ve 
onu tamyan ic;in bilinmemesi imkans1zd1. Orner ibn Hattab onu gordti 
ve dedi ki: Ey Sevde, Allah'tan korkmaz m1sm ki bizden saklanmazsm. 
Baksana nas1l dl§an c;1karsm? Hz. Ai§e dedi ki: Sevde geri donerek ka
~mdl, Rasulullah (s.a.) da benim evimde ak§am yemegini yiyordu. Elin
de etli bir kemik vard1. Sevde yanma gelip dedi ki: Allah'm Rasulti ben 
ihtiyac1m ic;in dl§an <;lktlm, Orner bana §byle ve §byle dedi. Hz. Ai§e 
dedi ki: Allah Teala ona bu ayet-i indirdi. Etli kemik elinde duruyordu 
ve onu blrakmaml§tl. Ve Rasulullah buyurdu ki: Allah Teala ihtiya
cimzi gidermek ic;in size di§anya c;1kma iznini verdi. Laf1z Buhari'nindir. 

((Ey iman edenler; peygamberin evlerine yemege c;agnlmaks1zm ve 
vakitli vakitsiz girmeyin.» Allah Teala mti'minleri Hz. Peygamberin ev
lerine izinsiz girmekten sakmdmyor. Nitekim gerek islam'm ba§lang1c; 
donemlerinde, gerekse cahiliyyet donemlerinde onlar evlere izinsiz girer
lerdi. Nihayet Allah Teala bunu, bu timmet ic;in ho§ gormedi ve bu tim
mete izinle girmeyi emretti. Bu da Allah Teala'nm bu timmete ikram
larmdan birisidir. Bunun ic;in Rasulullah (s.a.) §byle buyurdu: «Kadm
lann yanlarma girmekten sakmm ... )) 

Soma bu giri§ yasagmm istisnaJanm zikrederek §byle buyuruyor: 
«Yemege c;agnlmaks1zm ve vakitli vakitsiz girmeyin.H Yemegin pi§me
sini beklemeye kalki§rnaym. Mticahid, Katade ve ba§kalan derler ki: 
Yemegin iyice pi§ip yeti§mesini arzulamaym. Yemegi gozetmeyin, pi§
tnesi yakla§mca ic;eriye girmeye ba§lamaym. <;tinkti Allah Teala bu du
rumdan ho§lanm1yor ve onu zemmediyor. Bu iUtde tufeyliligin yasak 
oldugunun delilidir. Araplar tufeylilige dayfene (mtisatirin pe§ine takil
ma) derlerdi. Hatib el-Bagdadi tufeylilerin zemmi ve onlarm haberleri 
konusunda ozel bir kitab tasnif etmi§tir ki bu haberlerin burada zikre
dilmesi uzun surer. 

«Ama davet olunursamz, girin ve yemegi yeyince de lafa dalmadan 
dagilm.»Mtislim'in Sahih'inde Abdullah ibn Omer'den nakledilir ki Ra
sulullah (s.a.) §byle buyurrnU§: Sizden birinizi karde§iniz davet ederse 
ister dtigtin daveti olsun, ister ba§ka bir davet olsun ona icabet etsin. 
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Bu hadisin ash Buhari ve Mi.islim'de vard1r. Buhari'nin ·sahih'inde Ra
sulullah (s.a.)m §byle buyurdugu nakledilir: Ben bir kol yemege davet 
edilsem ona icabet ederdim. isterse bana bir bilek de sunulsa onu kabul 
ederim. Davet edildiginiz yerde yemeginizi bitirdikten sonra ev halklm 
rahatlatm ve hemen yeryi.izi.ine dag1lm. Bunun ic;in Allah Teala «Lafa 
dalmadan dag1lm.» buyuruyor. Yukanda anlatllan i.ic; ki§inin yaptlg1 gibi 
yapmaym. Onlar lafa dalnn§lar, kendilerini unutmu§lar ve nihayet bu 
durum Hz. Peygamb(;)ri rahats1z etmi§tir. Nitekim Allah Teala; «Bu ha
liniz peygamberi i.izi.iyordu.» buyurmu§tur. 

Denildi ki bu ayetin manas1 §byledir: Peygamberin izni olmadan 
evine girmeniz onu i.izi.iyor ve kendisine zor geliyor. Fakat fazla haya
smdan sizi bu davram§tan men etmekten de kac;1myordu. Nihaye:t Allah 
Teala bu ayeti indirerek mi.i'minlerin bu davram§lm nehyetti. «0 da size 
bir §ey soylemeye c;ekiniyordu. Allah ise hakkl soylemekten c,;ekinmez:'' 
Bunun ic;in de sizi bu davram§tan nehyeder ve ahkoyar. 

«Peygamberin e§lerinden bir §ey istediginizde onu perde arkasmdan 
isteyin.» Nas1l onlann yamna girmenizi size yasaklaml§Sam, onlara bi.i
ti.ini.iyle bakmaym da. Kendilerinden bir §ey almak ihtiyacmda bulunur
samz onlara bakmaym. Onlara perdenin arkasmdan bakm ve ihtiyacmlZI 
perdenin arkasmdan isteyin. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bana babam ... Hz. Ai§e'nin §byle dedigini 
nakletti : Ben bi.iyi.ik bir kaptan peygamberle birlikte Hays (hurma, yag 
ve kurutulmu§ yogurttan yap1lm1§ bir yemek) yiyordum. Bu s1rada 
Orner geldi, Hz. Peygamber onu c;agirdL Omer'in parmag1 benim par
magima degince; ay veya of, dedi. Eger' peygamber sizin hakklmzda so
zi.ime uymu§ olsayd1 hie; bir goz sizi gormezdi. Bunun . i.izerine Hicab 
ayeti nazil oldu. 

«Bu, sizin kalbleriniz ic;in de, onlarm kalbleri ic;in de daha temizdir.>; 
Size emrettigim ve me§ru k1ld1gim bu hicab, hem sizin ic;in daha temiz
dir, hem de daha gi.izeldir. 

((Allah'm Rasuli.ini.i i.izmeniz ve ondan sonra e§lerini nikahlamamz 
asla caiz degildir. <;i.inki.i bu, Allah katmda bi.iyi.ik bir gi.inaht1r.>> 

ibn Ebu Hatim der ki: Ali ibn Hi.iseyn . .. ibn Abbas'tan bu ayet-i 
kerime konusunda §byle dedigini nakletti: Bu a.yet-i kerime pey
gamberin e§lerinden birisiyle evlenmek isteyen bir adam hak
kmda nazil olmu§tur. Adamm birisi (ravilerden olan) Si.ifyan'a sor
du, bu Ai§e ile mi evlenmek istemi§ti? o boyle soylenirdi, dedi. Mukatil 
ibn Hayyan ve Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem de aym rivayeti nakle
derler. Her iki ravi Si.iddi'de~ naklederler ki; peygamberin hamill_l ile 
evlenmek isteyen ki§i Talha ibn Ubeydullah idi. Nihayet bunun haram 
oldugunu bildiren a.yet nazil oldu. Bunun ic;in bi.itiin bilginler topluca 
icma' etmi§lerdir ki; peygamberin oli.imi.inden sonra e§lerinden herhan-
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gi birinin ba§kas1yla evlenmesi haramd1r. <;unku onlar hem dunyada, 
hem de ahirette peygamberin e§leri ve mu'minlerin anneleridir. Ancak 
bilginler, peygamberin hayatta iken evlenip sonra bo§ad1g1 bir kadmm 
ba§kas1yla evlenmesinin haUtl olup olmad1g1 konusunda ihtila.f etmi§-
' lerdir. Bu konuda iki gorti§ vard1r: Bu gorti§lerin ana dayanag1 ayet-i 

kerime'deki ccOndan sonra» kavlinin umumiyyet W~,de edip 'etmedigi 
konusudur. Ancak peygamberin evlenip te temas etmeden once bo§adl
gi kadmlarm ba§kalanyla evlenmesinin helaJ olup olmadlg1 konusunda 
tartl§ma vardlr. En iyisini Allah bilir. 

ibn Cerir Taheri der ki: Bana Muhammed ibn Musenna ... . Amir'
den nakletti ki; Hz. Peygamber Kays oglu E§'as k1z1 K1yle'ye malik ol
dugu s1rada vefat etmi§ti. Onun vefatmdan sonra Ebu Cehil oglu ikri
me onunla evlendi. Bu durum Hz. Ebubekir'e c;:ok zor geldi. Hz. Orner 
ona dedi ki: Ey Allah Rasulunun halifesi, o peygamberin hammlarmdan 
degil ki. Hz. Peygamber onu, ne muhayyer b1raktl ne de perde arkasma 
saklad1. Kavmiyle beraber irtidad ettiginde Allah onu peygamberden 
uzakla§tlrdL Amir der ' ki: Bunun uzerine Ebubekir mutmain olup sa
kinle§ti. Allah Tebareke ve Teala bu konuya ~ok onem vererek cc<;U.nku 
bu, Allah katmda buytik bir gunahtlr.» buyurarak bu hususta va'dini 
agirla§tlrmi§tlr. Muteakiben de ccBir §eyi ac;:1klasamz da, gizleseniz de 
muhakkak ki Allah, her §eyi bilendir.» buyurmu§tur. Yani sizin kalb
lerinizin derinligini ve vicdanlanmzm ic;:inde saklad1g1 s1rlan Allah bilir. 
<;unku O'na gizli hie;: bir §ey yoktur. ccAllah, gozlerin hainligini ve go
nullerin gizledigini bilir.» (Mu'min,19). 

55- Peygamberin e~lerine; babalan, ogullan, karde~r 
leri, erkek karde~lerinin ogullan, k1z karde~lerinin ogul
lari, hizmetc;i kadinlar1 ve sag ellerinin malik olduklan hu
susunda vebal yoktur. Ve Allah'tan korkun. Muhak.ka:k 
ki Allah, her ~eye ~ahid oland1r. 

Allah Teala once aralarmda akrabalarm da bulundugu baz1 ki§ilere 

Tefstr, C: XII; F . 413 
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kadmlarm gbn1nmemelerini emrediyor. Bunun istisnasm1 Nur suresinde 
§6ylece belirtmi§ti : «Siislerini kocalan veya babalan veya kocalarmm 
babalan veya ogullan veya kocalannm ogullan veya karde§leri veya er
kek karde§lerinin ogullan veya k1z karde§lerinin ogullan veya kadmlan 
veya cariyeleri veya erkekligi kalmami§ hizmetc;iler yahut kadmlarm 
mahrem yerlerini henuz anlamayan c;ocuklardan ba§kalarma gbsterme
sinler. n (Nur, 31) . Orada zikrolunanlardan daha fazla istisnalar zikre
dilmi§tir . ki bu konuda Nur siiresinde yeterince sbz sbylenmi§tir. Bu
rada onlan tekrarlamaya gerek yoktur. Selef'ten baz1lan derler ki : Bu 
iki ayette amca ve day1 neden zikredilmemi§tir? ikrime ve ~a'bi bu so
ruya §byle cevab verirler : Onlar zikredilmemi§lerdir, c;unkii c;ocuklan 
soz konusu edilmi§tir. ibn Cerir Taberi der ki: Bana Muhammed ibn 
Musenna . .. ~a'bi ve ikrime'den bu a.yet konusunda §byle dediklerini 
nakletti : Davud der ki; ben, amca ve day1 neden zikredilmediler? dedim. 
~a'bi ve ikrime dediler ki: Onlar c;ocuklarma gore degerlendiriliyorlar. 
Kadmm amcasmm ve day1smm yamnda ortiisunii atmast ho§ gbriil
medigi ic;in. «Hizmetc;i kadmlarm>> Bu ifade mii'min kadmlara kar§I or
tiinmenin gerekmedigini belirtmektedir. «Ve cariyelerin erkek ve kadm 
kbleleri demek istenmi§tir. Nitekim bu nokta iizerinde dikkat c;ekildi 
ve konuyla ilgili hadis Nur suresinde irad edildi. Said ibn Miiseyyeb 
ise bununla yalmzca ci'lriyelerin kastedildigini sayler. Bunu ibn Ebu 
Hatim nakleder. 

«Ve Allah'tan korkun. Muhakkak ki Allah, her §eye §ahid olandlr. >> 
Yani gizli ve ac;1k her §eyde Allah'tan korkun. <;iinkii 0, her §eye §ahid
dir. Hie; bir gizli O'ndan sakll kalmaz. Oyleyse gbzetenin gozetleyi§ini 
siz de gbzetin. 

56 - $U.phesiz Allah ve melekleri peygamberi overler. 
Ey iman edenler, siz de onu ovun ve onun i9in selamet di
leyin. 

Peygambere Salavat 

Buhari der ki : Ebu'l-Aliye §byle dedi: Allah'm peygambere salatl: 
meleklerin katmda onu ovmesidir. Meleklerin peygambere salatl ise; 
duad1r. ibn Abbas ise «bverlern ifi'tdesinin tebrik ederler, kutlarlar de
mek oldugunu sayler. Buhari her ikisinden boyle kaydeder. Ebu Ca'fer 
er-Razi ise bu ifadeyi Rebi' ibn Enes kanallyla Ebu'l-Aliye'den nakleder. 
.Rebi' ibn Enes'ten de aym §ekilde nakledilmi§tir. ibn Ebu Hatim'in ri-
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vayetine gore Ali ibn Ebu Talha aym ifadeyi Abdullah ibn Abbas'tan 
nakleder. Ebu isa et-Tirmizi der ki: Siifyan es-Sevri ve ba§ka ilim er
babmdan nakledildi ki; onlar Rabbm salatl; rahmet, meleklerin salatt 
ise; istigfard1r, demi§lerdir. 

Sonra ibn Ebu Hatim der ki: Bana Amr. .. Ata ibn Ebu Rebah'tan 
nakletti ki; o, «~iiphesiz Allah ve melekleri peygamberi overler.» kavli 
hakkmda §Oyle demi§tir: Allah Tebareke ve Teala'mn salatl; Siibbuh, 
Kuddus, rahmetim gazab1m1 ge<;:mi§tir, ifadesidir. 

Bu ayetten maksad §Udur: Allah Teala, kullanna peygamberinin 
yucelerin yiicesindeki mevkiini haber veriyor ve onu kendisine yakm 
meleklerin yanmda ovdugunu, meleklerin de onun i<;:in magfiret dile
diklerini bildiriyor. Sonra da bu sufli alemdeki insanlara, peygamberine 
salat ve selam getirmelerini emrediyor ki ulvi ve sufli alemin varllklan 
ona ovgu ve senada ittifak edip birle§sinler. 
· ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ali ibn Huseyn ... Abdullah ibn Abbas'
tan nakletti ki; o, §Oyle demi§: israilogullan Musa Aleyhisselam'a; Rab
bm seni over mi? demi§ler. Rabb1 ona §Oyle seslenmi§: Ey Musa onlar 
sana, Rabbm seni over mi? diye soruyorlar. De ki: Evet muhakkak ki 
Ben ve meleklerim peygamberlerimi ve rasullerimi overim. i§te Allah 
Teala ytice nebisine cc~iiphesiz Allah ve melekleri peygamberi overler. 
Ey iman edenler; siz de onu ovun ve onun i<;:in self~omet dileyin» ayetini 
inzal buyurdu. 

Nitekim Allah Teala daha onceleri de bu surede mu'min kullanna 
peygamberini ovdtigunu §Oylece haber vermi§ti: ((Ey iman edenler, Al
lah'! <;:ok<;:a zikredin. Ve O'nu sabah-ak§am tesbih edin. Sizi karanllk
lardan aydmllga 91karmak i<;:in rahmet etmekte alan O'dur. Melekleri 
de size dua ederler. Ve 0, mu'minlere Rahim oland1r.» (Ahzab, 41-43). 
Bakara suresinde ise §Oyle buyurmu§tu: ((Sabredenlere mtijdele. Ki on
lara bir musibet geldigi zaman, biz Allal1 ic;:iniz ve yine O'na donecegiz, 
derler. i§te onlar i<;:in Rablan tarafmdan magfiret ve rahmet vard1r. Hi
dayete erenler de onlard1r.» (Bakara, 155-157). Bir hadiste de Rasulul
lah (s.a .) §Oyle buyurur: Allah Teala saflan dtizgun tutanlan oyer, me
lekleri de onlara dua eder. Bir ba§ka hadiste de Rasulullah (s.a.) §Oyle 
buyurur: Allah'1m, benim babamm ailesini veya benim a.ilemi ov. Rasu
lullah (s.a .) peygamberden kendisini ve e§ini ovmesini isteyen Cabir'in 
hammma; Allah sana ve e§ine merhamet etsin, diyerek ovgude bulun
mu§tur. 

Hz. Peygambere salat ve selam getirmeyi emreden pek <;:ok mute
vatir hadis varid olmu§tur. Salat ve selamm §ekli hakkmda da bilgi ve
ren bu hadislerden mumkun olam in§aallah buraya kaydedecegiz. Yar
dlm dilenilecek makam Allah't1r. 
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Peygambere Salavat Getirmeyi Bildiren Hadisler 

1 - Buhari bu ayetin tefsirinde der ki: Bize Said ibn Yahya ... 
Ka'b ibn Ucre'den nakletti ki; o, §byle demi§ : Ey Allah'm Rasulii sana 
selamm ne demek oldugunu biliyorum ya sal~1t nas1ld1r? denilince, Ra
sulullah (s.a.) buyurdu ki: Allah'1m, Muhammed'in iizerine rahmet in
dir, Muhammed'in ailesine de. ibrahim'in aJlesine rahmet ettigin gibi. 
Muhakkak ki sen, oviilen ve yiiceltilensin. Allah'1m, Muhammed'i ve 
Muhammed'in ailesini bereketlendir. ibrahim'in ailesini bereketlendir
digin gibi. Muhakkak ki Sen, oviilen ve yiiceltilensin. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Muhammed ibn Ca'fer .. . 
Hakem'den nakletti ki; o, ibn Ebu Leyla'mn §Oyle dedigini i§ittim de
mi§ : Bana Ka'b ibn Ucre rastlad1 ve dedi ki: Sana bir hediyye vereyim 
mi? Biz .Hz. Peygamberin yanma vanp; ey Allah'm Rasulti sana sela
mm nasll oldugunu bildik, ya salat nas1ld1r? dedik. 0 buyurdu ki : Al
lah'Im, Muhammed'e ve Muhammed'in ailesine rahmet et. ibrahim'in 
ailesine rahmet ettigin gibi. Muhakkak ki Sen, oviilen ve yiiceltilensin. 
Allah'1m, Muhammed'i ve Muhammed'in aJlesini bereketlendir. ibra
him'in ailesini bereketlendirdigin gibi. Muhakkak ki Sen, oviilen ve yii
celtilensin, deyin. Bu hadisi biiyiik bir topluluk miiteaddid yollarla ki
tablarmda tahric etmi§lerdir. Bu rivayetler de Hakem ibn Uteybe'den 
menkuldiir ki Buhari aynca Abdurrahman ibn Ebu Leyla'Yl ilave et-
mi§tir. · ( 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize ~asan ibn Arafe .. . Abdurra~man ibn 
Ebu Leyla'dan nakletti ki; Ka'b Ibn Ucre §byle demi§ : Bu ayet nazil 
olunca, biz; ey Allah'm Rasulii, sana selam1 biliyoruz, ya salat nas1ld1r? 
dedik. Peygamber buyurdu ki: Allah'1m, Muhammed'i ve ailesini ov. 
ibrahim'in ailesini ovdiigiin gibi. Muhakkak ki Sen, oviilen ve yiicelti
lensin. Muhammed'i ve Muhammed'in iUlesini miiba,rek k1l. ibrahim'i 
ve ibrahim'in ailesini miibarek k1ld1gm gibi. Muhakkak ki Sen, oviilen 
ve yiiceltilensin. Abdurrahman ibn Ebu Leyla; bizi de onlarla beraber, 
demi§tir. Tirmizi bu hadisi bu fazlahg1 ile rivayet eder. Sana selamm 
ne demek oldugunu biliyoruz, sozlerine gelince, bu peygamberin kendi
lerine ogretmi§ oldugu te§ehhiiddeki selamd1r. Nitekim te§ehhiidde; ey 
peygamber Allah'm selam1, rahmeti ve bereketleri senin iizerine olsun 
demektedir. Diger sureleri ogrettigi gibi Rasulullah (s.a.) bu selam1da 
onlara ogretmi§tir. 

2 - Buhari der ki: Bize Abdullah ibn Yusuf.. . Ebu Said el-Hud~ 
ri'den nakletti ki ; o: Ey Allah'm Rasulii, selam §U bildigimiz, ya sana 
nas1l salat edelim? dedik de, peygamber dedi ki : 
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Allah'1m, kulun ve Rasullin Muhammed'i ov. ibrahim'in ailesini 
ovdiigiin gibi. Muhammed'i ve Muhammed'in ailesini miibarek k1l. ib
rahim'in ailesini miibarek klldigm gibi, deyin. 

Ebu Salih Leys'ten nakleder ki; ~uhammed'i ve Muhammed'in aile
sini miibarek kll, ibrahim'in ailesini miibarek klldigm gibi demi§tir. ibra
him ibn Hamze, Ebu Hazim kanahyla Yezid ·ibn Had'dan nakleder ki; 
o, §byle demi§: ibrahim'i ovdiigiin gibi, Muhammed'i ve Muhammed'in 
ailesini miibarek kll ibrahim'i ve ibrahim'in ailesini miibarek klldigm 
gibi. Bu hadisi Nesei ve ibn MEtce, Yezid ibn Harb kanahyla Abdullah 
ibn Habbab'dan nakletmi§lerdir. 

3 - imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bana Abdurrahman ... Amr 
ibn Siileym'den okudu ki; o, §Oyle demi§: Bize Ebu Humeyd es-Saidi 
haber verdi ki onlar: Ey Alll.:l.h'm nasulii sana nas1l salat edelim? de
mi§ler de, peygamber; Allah'1m Muhammed'i, e§lerini ve soyunu ov, ib-
~~im'in ailesini ovdiigiin gibi. Muhammed'i, e§lerini ve soyunu miiba
rek lnl. ibrahim'in ailesini miibarek k1ld1gm gibi. Muhakkak ki Sen, ovii
len ve yiiceltilensin, deyin. Bu hadisi diger hadis imamlan Malik kana

. hyla rivayet etmi§lerdir. Tirmizi bunun di§lP~n.dir. 

4 - Muslim der ki: Yahya ibn Yahya et-Temimi bize nakletti ki; 
o, bana Malik . .. Ebu Mes'O.d el-Ansari'den §byle okudu demi§: · 
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Biz Sa'd ibn Ubade'nin :t;neclisinde iken Hz. Peygamber yarm:mza 
geldi. B~§ir ibn Sa'd ona dedi ki: Ey Allah'm Rasulii, Allah Teala bizim 
sana salavat getirmemizi emrediyor. Biz sana nas1l salavat getirelim? 

" Ebu Mes'O.d dedi ki: Rasulullah (s.a.) bunun iizerine sustu. Biz Be§ir · 
ibn Sa'd'm ona bunu sormami§ olmasm1 temenni ettik. Sonra Rasulul
lah (s.a.) dedi ki: Allah'1m, Muhammed'i ve Muhammed'in ailesini ov. 
ibrahim'in ailesini ovdiigiin gibi. Muhammed'i ve Muhammed'in aile-
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sini mubarek kll, ibrahim'in ailesini her iki alemde mubarek klldlgm 
gibi. Muhakkak ki Sen, Hamid'sin, Mecid'sin, deyiniz. Selftm ise bildigi
niz gibidir. Ebu Davud, Tirmizi ve Nesei bu hadisi Malik kanallyla Ebu 
Mes'ud'dan naklederler. Tirmizi; hasen, sahih bir hadistir, der. imam 
Ahmed ibn Hanbel, Ebu Davud, Nesei, ibn Huzeyme, ibn Hibban ile Ha
kim Mustedrek isimli eserinde bu hadisi Muhammed ibn ishak kana
llyla Ebu Mes'ud el-Bedri'den naklederler ki, onlar; ey Allah'm Rasulu, 
selam1 biliyoruz, ya biz namaz k1larken sana nas1l ovgude bulunacag1z? 
dedik. 0; Allah'1m, Muhammed'i ve Muhammed'in iUlesini ov ... deyiniz 
dedi ve yukardaki hadisi tamam1yla zikretti. 

~afii merhum qa Musned'inde Ebu Hureyre kanallyla bunun bir 
benzerini rivayet eder. Bu sebeple ~afii merhum namaz kllan herke
sin son te§ehhudde Hz. Peygambere salftt ve selflm getirmesinin vacib 
oldugunu ve bunun terki halinde namazm sahih olmad1gm1 bildirir. An
cak malikilerden Ve ba§kalarmdan bir klSlm miiteahhirin bilginleri 
imam ~afii'nin namazda bunu §art ko~masmdan dolay1 onu kmaml§
lardlr. Ve bu konuda ~afii'nin yalmz kald1gm1 sanm1§lard1r. Ebu Ca'fer 
Taheri, Tahavi, Hattabi ve ba§kalan Kadi iyaz'dan naklettiklerine gore; 
bunun hilafma icma'm bulundugunu bildirmi§lerdir. Ancak ~afii'yi 

red konusunda gorii§ beyan edenler, bu konuda zorlanmi§lar ve icma' 
bulundugu iddiasmda a§m gitmi§lerdir. <;unkii biz bunun vacib oldu
gunu ve ayetin zahirinin Rasulullah (s.a.)a namazda salatl emrettigini 
yukarda rivayet etmi§tik. Bu hadi~in Abdullah ibn Mes'ud, Ebu Mes'ud 
el-Bedri, Cabir ibn Abdullah ve Abdullah gibi sahabeden bir topluluk
la, ~a'bi, Ebu Ca'fer el-Bak1r, Mukatil ibn Hayyan gibi tabiin'den bir 
topluluk tarafmdan bu §ekilde tefsir edildigini bildirdik. ~afii de bu 
gorii§ii bunlara dayanarak beyan etmi§ ve bu konuda onunla arkada§
lan arasmda bir ihtilaf vftrid olmami§tlr. Ebu Zur'a ed-Dime§ld'nin 
naklettigine gore, Ahmed ibn Hanbel de daha sonra bu gorii§e zahit 
olmu§tur. ishak ibn Rahuyeh ve Maliki imamlarmdan Fakih Muham
med ibn ibrahim de bu gorii§e kail olmu§tur. Allah onlara rahmet et
sin. Hatta Hanbeli imamlanndan baz1lan namazda Hz. Peygambere, 
sorudaki §ekilde salat ve selam getirmenin vacib oldugunu bildirmi§
lerdir. Bendenici ve SUleym er-Ra,zi, onun arkada§l Nasr ibn ibrahim 
el-Makdisi'nin bildirdigine gore; bizim arkada§lannnzdan (~afiilerden) 

baz1lan Hz. Peygamberin ailesine salatm da vacib oldugunu bildirmi§
lerdir. Bu gorii§ii imam el-Harameyn (Cuveyni) ve onun arkada§l Gaz
zali ~afii'nin kavli olarak naklederler. Sahih olan bunun bir vecih ol
masidir. Ancak Cumhur aksine karar vermi§ ve buna kar§I icma' edil
digi nakledilmi§tir. Ailesine de salavatm vflcib oldugu konusunda ha
disin zahiri hukumleri bahis mevzuudur. Allah en iyisini bilendir. Mak
sad §Udur: ~afii merhum namazda peygambere salavatm vacib oldugu 
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gOrii~i.inti bildirmi§ ve bu konuda da selef ve halef'den bilginler ona 
uymu§lardlr. Hamd ve minnet Allah'a mahsustur. Bu konuda aksine, 
bir icma.' ise ne eskiden ne de sonra variddir. Allah en iyisini bilendir. 
Bunu te'yid eden bir ba§ka hadisi de imam Ahmed, Ebu Davud ve 
Tirmizi Hayve ibn ~ureyh el-M1sri kanallyla Fudale ibn Ubeyd'den 
naklederler ki; o, §6yle. demi§tir: Rasulullah (s.a .) namazmda dua eden 
bir adam1 i§itti. 0, Allah'a hamd ii sena edip peygamberini ovmemi§ti. 
Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Bu acele etti. Sonra adam1 <;ag1rd1, ona 
ve digerlerine §Oyle dell.i: Sizden biriniz namaz k1ld1g1 zaman, once Al
lah Azze ve Celle'ye hlttnd ve sena ile ba§lasm. Sonra peygamberine sa
lat etsin. Sonra da dilediklerine dua etsin. Bu hadisi Nesei ve ibn Hu
zeyme ile ibn Hibban Sahih'lerinde naklederler. Tirmizi bunun sahih ol
dugunu sayler. Keza ibn Mace'nin ... Sehl ibn Sa'd es-Saidi'den naklet
tigine gore, Rasulullah (s.a.) §6yle buyurur:· Abdesti olmayanm namaz1 
yoktur. Allah'm adm1 zikretmeyenin abdesti yoktur. Peygambere salat 
getirmeyenin namaz1 yoktur. Ansar'1 sevmeyenin de namaz1 yoktur. An
cak burada raviler arasmda yer alan Abd el-Miiheymin metruk bir ra
vidir. Bu hadisi Taberani onun karde§i Ubeyy ibn Abbas kanallyla riva
yet eder ki; buna da dikkat edilmesi gerekir. <;iinkii hadis ancak Abd el
Miiheymin kanallyla bilinir. Allah en iyisini bilendir. 

5 - imam Ahmed ibn Ijanbel der ki : Bize Yezid ibn Harlin ... 
Biireyde'den nakletti ki; o, §byle demi§: Ey Allah'm Rasulii, sana na
Sll selam verecegimizi bildjk, ya nas1l salat edecegiz? 0 buyurdu ki: 
~oyle deyin: Allah'1m ovgiilerini, rahmetini ve bereketlerini Muham
med'in ve Muhammed'in ailesinin iizerinde k1l. ibrahim'in ve ibrahim'
in ailesinin iizerinde k1ld1gm gibi. Muhakkak ki Sen, oviilen ve yiicel
tilensin. Bu hadisin r:avileri arasmda yer alan Ebu Davud el-Ama Nu
fey' ibn Haris'tir ki metruk bir ravidir. 

6 - Bir ba§ka mevkuf hadisi de biz Said ibn Mansur, Zeyd ibn 
Habbab ve Yezid ibn Harlin kanallyla Nuh ibn Kays'tan rivayet ettik. 
0 der ki: Bize Selame el-Kindi Hz. Ali (r.a.)nin insanlara §U duaYJ og
rettigini nakletti: Allah'1m, yuvarlanml§ (yeryiizii)lan yuvarlak hale ge
tiren, yiiceltilmi§ (gok) leri yaratan, ister bahtiyfl.r olsun, ister e§kiya 
olsun kalblere fltratma gore hakim olan Allah'1m, salavatm en §erefli
lerini, bereketlerin en verimlilerini, §efkatlarm en yiicelerini kulun ve 
Rasuliin Muhammed'in iizerine k1l. Odur ge<;mi§leri kapayan, kapan
ml§lan a<;an, hakk1 hak ile ilan eden ve batllm ordulanm ezen ve Senin 
emrine, itaatma boyun egdiren, ho§nudlugunu kazanmak i<;in ko§an, 
adlmmda korkak olmayan, azminde gii<;siiz olmayan, vahyini koruyan, 
ahdini muhafaza eden, emrini uygulamak i<;in ko§an. Allah'm nimetle
rinden bir panltl arayanlara, aydmllklar gosterip ehlini o aydmllgm 
yoluna ula§tlran. Fitne ve giinahlara dalan goniiller onunla hidayet 



\ 

_) 

6584 !BN KES!R (Ctiz: 22; SO.re: 33 

buldular. Odur i§aretlerin en belirginini gozler online diken. 1slam'm 
aydmhklanm hukumlerin en a<;Iklanm hakim kilan. Odur Senin guve
nilir emirin, sakll bulunan ilminin bek<;isi ve kiyamet gunu Senin §a
hidin. Nimet olarak insanlara gonderilen hak ve rahmet el<;in. Allah'Im, 
adalet giinunde onun i<;in en geni§ yerleri gemi§let ve lutfundan kat kat 
hayirlarla onu mukafatlandir. Kat kat olan seva,bmm feyzinden ona 
sevindirici hediyyeler ver, guzelle§mi§ lutfunun en verimlilerinden ona 
ihsan et. Allah'Im onun yapisim, yapi yapanlarm yapilarmm en ustunu 
kll. Katmda mevkiini ve mertebesini en §erefli kil. Nurunu tamama 
erdir. Onu gondermenin muka.fati olarak §ehadetini makbul, sozunu 
ho§nud kiL Adaletli konu§ma imkam ver. i§ini kesin huccet ve en bu
yuk burhan kil. 

Bu, Hz. Ali Kerremallahu Vechehu'nun me§hur sozlerinden biri
dir. ibn Kuteybe, MU.§kil el-Hadis isimli eserinde bunun uzerinde dur
mu§tur. Keza lugat<;I Ebu'l-Huseyn Ahmed ibn F9,ris de Hz. Peygam
bere salavatm fazileti konusunda derledigi bir kitapta bunu zikretmi§
tir. Ancak isnadma dikkat edilmesi gerekir. Bizim §eyhimiz Hafiz Ebu'l
Haccac el-Mizzi der ki: Bu sozun ravileri arasmcia yer alan Selame el
Kindi ma'ruf bir ki§i olmadigi gibi Hz. Ali'ye de eri§memi§tir. Hafiz 
Ebu'l-Kasim et-Tabarani de bu rivayeti Muhammed ibn Ali es-Saig ka
nallyla ... Selame el-Kindi'den nakleder ve onun; Hz. Ali bize peygam
bere §6yle salavat getirmemizi ogretti, dedigini bildirir. Sonra yukarda
ki ifadeyi aynen aktanr. 

Bir ba§ka mevkUf hadis: ibn Mace der ki: Bize r:::useyn ibn Beyan ... 
Abdullah ibn Mes'ud (r.a.)dan nakletti ki; o, §6yle demi§: Hz. Peygam
bere salavat getirdiginiz zaman guzelce salavat getirin. Bilmezsiniz bel
ki de o, kendisine sunulur. Ravilerden Esved ibn Yezid der ki: Abdullah 
ibn Mes'ud'a; onu bize ogretsene, dediklerinde o §6yle deyin, dedi: Al
lah'Im salavatim, rahmetini ve bereketlerini peygamberlerin efendisi, 
muttakilerin imami, nebilerin hatemi, kulun, RasUlun, haJ1rlann .on
deri ve imann Muhammed'in uzerine kll. Allah'rm onu, oncekilerin ve 
sonrakilerin kendisine gibta ettikleri Maka,m-I Mahmud'a gander. Al
lah'Im, Muhammed'i ve Muhamed'in ailesini ov. ibrahim'i ve ibrahim'· 
in ailesini ovdugun gibi. Muhakkak ki Sen, oviilen ve yuceltilensin. Al· 
lah'Im, Muhammed'i ve Muhammed'in ~dlesini kutlu kil. 1brahim'i ve 
1brahim'in ailesini kutlu kildigm gibi. Muhakkak ki Sen, oviilen ve yu
celtilensin. Bu, mevkuf hadistir. Onu ismail el-Kadi, Abdullah ibn Amr 
-veya Orner- §iipheli olarak buna yakm bir ifade ile riva,yet etmi§tir. 

7 - ibn Cerir Taberi der ki: Bize Ebu Kureyb... Ebu 1srail'den 
naklett} ki; o §6yle demi§tir: Yunus ibn Hattab iran'da bize bir hutbe 
okudu ve hutbesinde dedi ki: «~uphesiz Allah ve melekleri peygamberi 
overler. Ey iman edenler, siz de onu ovun ve onun i<;in selamet dileyin.» 
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ayetini okuduktan sonra §6yle devam etti: ibn -Abbas'tan i§iten birisi 
bana nakletti ki; bu ayet nazil oldugunda, biz ey Allah'm Rasulii sana 
selamm ne demek oldugunu bildik, ya salat nas1ld1r? dedik. -veya dedi
ler- Rasulullah (s.a .) buyurdu ki : Allah'im Muhammed'i ve Muham
med'in ailesini ov. ibrahim'i ve ibrahim'in ailesini ovdiigiin gibi. Mu
hakkak ki Sen, oviilen ve yiiceltilensin. Muhammed'e ve Muhammed'in 
ailesine merhamet et. ibrahim'e ve ibrahim'in iHlesine merhamet etti
gin gibi. Muhakkak ki Sen, oviilen ve yiiceltilensin. Muhammed'i ve Mu
hammed'in ailesini miibarek k1l, ibra"him'i miibarek klldlgm gibi. Mu
hakkak ki Sen oviilen ve yiiceltilensin. Baz1lan bu hadisi delil gostere
rek Hz. Peygambere rahmet dilemenin caiz oldugunu soylemi§lerdir: Bu, 
Cumhur'un da kavlidir. Nitekim A'rabi hadisi de bunu te'yid eder. Ni
tekim bedevinin birisi: Allah'1m, bana ve Muhammed'e merhamet et. 
Bizimle beraber ba§kasma merhamet etme, deyince Rasulullah (s.a.) 
buyurdu ki : Sen, geni§ olan §eyi s1mrladm. Kadi iyaz, Malikilerin cum
hurundan nakleder ki ; onlar Hz. Peygambere merhamet dilemeyi yasak
larm§lardir. Kadi iyaz ancak Muhammed ibn Ebu Zeyd'in buna cevaz 
verdigini bildirmi§tir. 

8 - imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Muhammed ibn Ca'
fer ... As1m ibn Ubeydullah'tan nakletti ki; o, Abdullah ibn Amir ibn 
Rebia'mn babasmdan §6yle dedigini duydugunu nakletmi§tir: Ba
basi demi§ ki : Ben, _ peygarnberin §6yle buyurdugunu i§ittim: 
Kim bana .salavat-1 §erife getirirse; o, bana salavat getirdigi kadar, onu 
getirdigi siirece melekler de kendisini overler. Kul, ister bunu az yap
sm, ister c;ok yapsm farks1zdlr. ibn Mace bu hadisi ~u'be kanahyla As1m 
ibn Ubeydullah'tan nakleder. 

9 - imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Ebu Seleme el-Huzai -ve 
Yunus ibn Muhammed .. . ~bdurrahma~n ibn Avf'm §6yle dedigini 
naklettiler. Rasulullah (s.a .) bir giin cb§an <;1kt1, ben onu izledim, ni
hayet hurmanm yanma girdi ve secdeye dald1, secdeyi uzattl, oyle ki 
Allah'm onun camm alrm§ veya ruhunu kabzetmi§ olmasmdan kork
tum, ya da endi§elendim. Vanp baktlm, bunun iizerine ba§Im kaldmp 
dedi ki: Ne oluyor sana ey Abdurrahman'm babas1? Ben de ona durumu 
anlattlm. Bunun iizerirle buyurdu ki : Cibril Aleyhisselam bana §6yle 
dedi: Sana bir miijde vereyim mi? Allah Azze ve Celle buyurur ki: Kim 
sana salavat getirirse, ben de onu severim. Kim sana sela"m ederse ben 
de onu selamete erdiririm. 

Bu. hadisin bir ba§ka tariktan rivayeti §6yledir: imam ibn Han
bel der ki: Bize Ha§im ogullarmm kolesi Ebu Said ... Abdurrahman ibn 
Avf'in §6yle dedigini nakletti: Rasulullah (s.a.) dl§an 91ktl. Kendi sa
dakasma (?) dogru yoneldi. Oraya vard1 k1bleye yiiziinii dondii ve sec
deye kapand1. Secdeyi uzatt1. Oyle ki ben Allah Tela'mn onun ruhunu 
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kabzettigini sand1m. Yanma yakla§tlm, sonra oturdum. Bunun iizerine 
ba§m1 kaldmp kim o? dedi. Ben de; Abdurrahma,n'Im dedim. Ne ister
sin? dedi. Ben; ey Allah'm Rasulii, oyle bir secdeye daldm ki Allah Azze 
ve Celle'nin senin ruhunu kabzetmi§ olmasmdan endi§elendim, dedim 
Bunun iizerine buyurdu ki: Dogrusu bana Cibril geldi ve Allah Azze ve 
Celle'nin §6yle buyurdugunu miijdeledi : Kim senin iizerine salavat ge- . 
tirirse Ben de onu overim, kim de sana selam ederse Ben de onu sela
mete erdiririm. Bunun iizerine ben, Allah Azze ve Celle'ye §iikiir secde
sine dald1m. 

10 - Ebu'l-Kas1m et-Taberflni der ki : Bize Muhammed ibn Ab
durrahim ... Orner ibn Hattab'dan nakleder ki, o, §6yle demi§: Hz. Pey
gamber bir ihtiyac; ic;in di§an c;1ktL Kendisini izleyen kimseyi goreme
yince Orner endi§elendi. Arkasmdan taharet ic;in su gotiirdii. Rasulullah 
(s.a.)m odanm bir kenannda secdeye dalmi§ oldugunu gordii. Arkasm
da bir yana sakland1. Nihayet Hz. Peygamber ba§m1 kald1rd1 ve dedi ki: 
Ey Orner, beni secdeye dalmi§ olarak gordiigiinde benden uzakta bir ke
nara c;ekilmekle c;ok iyi ettin, c;iinkii Cibril bana geldi ve dedi ki : Senin 
iimmetinden her kim sana bir salavat-1 §erife getirirse, Allah Teala ona 
on salavat getirir ve onun derecesini on kat yiiceltir. Hat1z Ziyaeddin el
Makdisi <<el-Miistahrec Ala es-Sahihayn» isimli eserinde bu hadisi sec;
mi§tir. Aym hadisi Kadi ismail de . . . Omer'den bu §ekilde rivayet et
mi§tir. Aynca Ya'kub ibn Humeyd kanallyla . .. Orner ibn Hattab'dan 
aym §ekilde rivayet etmi§tir. 

11 - Ebu isa et-Tirmizi der ki: Bize .Biindar ... Abdullah ibn Mes'
ud'dan naklederek dedi ki: Rasulullah (s.a.) ~oyle buyurmu§tur : Kiya
met giiniinde insanlann benim ic;in evla, olam, bana en c;ok salavat-1 
§erife getirenlerdir. Bu hadisin rivayetinde Tirmizi merhum miinferid 
kalmi§t1r. Sonra kendisi ; bu hadis, hasen ve garib bir hadistir, diye ek
ler. 

12 - Kadi ismail der ki: Bize Ali ibn Abdullah . .. Zeyd ibn Talha'
nm oglu Ya'kub'dan nakletti ki ; Rasulullah (s.a:) §6yle buyurmu§: Rab
b1mdan gelen birisi gelip haria dedi ki : Hangi kul senin iizerine bir sa
lavat-1 §erife getirirse Allah Teala muhakkak ki ona on salavat getirir. 
Adamm biri kalk1p dedi ki : Ey Allah'm Rasulii, duamm yans1m senin 
ic;in k1lay1m m1? Hz. Peygamber; istersen, dedi. 0; dua.nm iic;te ikisini 
senin ic;in k1lay1m m1? deyince Hz. Peygamber; istersen, dedi. 0; dua
mm hepsini senin ic;in k1laYim rm? deyince, Rasulullah (s.a.) §6yle bu
yurdu: 0 zaman Allah Teala send en hem diinya, hem de ahiret kederini 
kaldmr. Mekke'de kendisine Meni denilen birisi kalk1p Siifyan'a bu ri
vayeti kimin senediyle naklettigini sordu. 0 da ; bilmiyorum, dedi. 

13 - Kadi ismail der ki: Bize Said ibn Sell~.m el-Attar .. . Ubeyy 
ibn Ka'b'dan nakleder ki ; o: §6yle demi§, Rasulullah (s.a.) gecenin or-
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tasmda kalkar ve derdi ki: ilk nefha zamam geldi (Racife), ikinci nefha 
(Radife) onun arkasmdan gelir ve onunla beraber blum de gelir. Ubeyy 
ibn Ka'b dedi ki : Ey Allah'm Rasulu ben, geceleyin salavat getiriyo
rum (?) ugte birini senin igin k1lay1m m1? Rasulullah (s.a.); yansm1, 
dedi. Ubeyy ibn Ka'b; salavat1rmn yansm1 senin igin k1laYim m1? dedi. 
Rasulullah (s.a.); ugte ikisini, dedi. 0; salavatimm hepsini senin igin 
k1laYim m1? deyince, Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : 0 zaman Allah Teala 
senin butun gunahlanm affeder. Aym §ekilde Tirmizi de rivayet ederek 
der ki : Bize Hennad ... Ubeyy ibn Ka'b'm oglu Tufeyl'den nakletti ki ; 
babas1 Ubeyy ibn Ka'b §byle demi§: Gecenin ugte ikisi gegince RasUlul
lah kalkt1 ve dedi ki: Ey insanlar Allah'1 zikredin, Allah'! zikredin. Bi
rinci nefha geldi. Arkasmdan ikincisi geliyor. Onunla beraber blum de 
geldi, onunla beraber blum de geldi. Baham dedi ki : Ey Allah'm Rasulti 
ben senin uzerine gok salavat-1 §erife getiriyorum. Sana ne kadar sala
vat getireyim? 0 ; istedigin kadar, dedi. Baham dbrtte bir mi? deyince 
o; istedigin kadar, gunku daha fazla yaparsan bu, senin igin daha hayir
hdu, dedi. Baham yans1 m1? deyince, 0; istedigin kadar eger daha faz
la _getirirsen bu, senin igin daha hay1rhd1r, dedi. Baham ugte ikisi ka
dar m1? deyince, 0; istedigin kadar eger arttmrsan bu, senin igin daha 
hay1rhd1r, dedi. 0; butun salavatim1 senin uzerine getireyim mi? deyin
ce, 0; o zaman uzuntun gider ve gunahlarm affedilir, buyurdu. Sonra 
Tirmizi; bu hadis hasendir diye ekler. imam Ahmed ibn Hanbel dedi 
ki : Bize Veki' . .. Ubeyy ibn Ka'b'm oglu Tufeyl'den nakletti ki ; babas1 
§byle demi§ : Adamm biri dedi ki : Ey Allah'm Rasulu, ister misin butun 
salavatlrm senin uzerine k1lay1m? Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: 0 za
man Allah bunu, senin igin dunya ve ahirette zor alan ~eylere kafi k1lar. 

14 - imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Ebu Kamil... Abdul-
. lah ibn Ebu Talha'.dan nakleder ki; babas1 §byle demi§: Bir gun Hz. 

Peygamber yuzunde seving eseri belli olarak 91kageldi. Dediler ki: Ey Al
lah'm Rasulti., dogrusu biz senin yuzti.nde seving gbruyoruz. 0 buyurdu 
ki: Dogrusu bana melek geldi ve dedi ki : Ey Muhammed, sevinmez mi
sin? Rabbm Azze ve Celle §byle buyuruyor : Senin ummetinden her kim, 
senin uzerine salava.t-1 §erife getirirse, muhakkak Ben ana on salavat 
getiririm. Kim de ummetinden senin uzerine selam getirirse, Ben de 
onun azerine on selflm getiririm? Hz. Peygamber; evet, dedi. Bu hadisi 
Nesei Hammad ibn Seleme kanahyla Sabit'ten nakleder. Kadi ismail 
ise ismail ibn Ebu Ubeys kanahyla . .. Ebu Talha'dan aym §ekilde riva
yet eder. 

Bu hadisin bir ba§ka yoldan rivfl.yeti §byledir: Ahmed ibn Hanbel 
der ki : Bize Sureyc, Ansar'dan Ebu Talha'dan §byle nakletti : Bir gun 
Hz. Peygamber yuzunde giilumseme eseri gbr\Uur §ekilde gbnti.l huzu
ruyla dolu olarak sabahladL Ey Allah'm Rasulu, bugun gbnti.l rahath-
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g1yla sabahladm, yU.ziinde. giiliimseme eseri goriiliiyor. Nedir sebebi? 
dediler. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Evet, Rabb1m Azze ve Celle'den 
gelen birisi geldi ve dedi ki: Ummetinden senin iizerine kim bir sala vat 
getirirse Allah ona on iyilik verir. Ve on kotiiliigiinii de siler. On kat 
derecesini yiiceltir ve ona bir mislini geri verir. Bu hadisin isnadl da 
saglamdlr. Ancak hadis imamlan bunu tahric etmemi§lerdir. 

15 - Muslim, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesei, ism8Jl ibn Ca'fer ka
nahyla Ebu Hiireyre (r.a.)den §i:iyle dedigini naklederler: Rasulullah 
(s.a.) buyurdu ki: Kim benim iizerime bir salavat getirirse, Allah ona 
on salavat getirir. Tirmizi der ki: Bu hadis hasendir, sahihtir. Peygam
bere salavat-1 §erife bahsinde Abdurrahman ibn Avf, Amir ibn Rebia, 
.Arnrnar, Ebu Talha, Enes ve Ubeyy ibn Ka'b'dan bu hadisi nakleder. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: ·Bize Hiiseyn ibn Munam.med ... 
Ebu Hiireyre'den nakletti ki, Rasulullah (s.a.) §i:iyle buyurmu§: Benim 
iizerime salavat getirin. <;iinkii bu, sizin ic;in bir temizliktir. Benim ic;in 
Allah'tan vesile isteyin. <;iinkii o, cennetin en ytice yerinde bir derece-

. dir. Oraya ancak bir ki§i eri§ir. Ben o ki§i olmak isterdim. Bu hadisin 
rivayetinde Ahmed ibn Hanbel miinferid kalmi§tlr. Bezzar da Miicahid 
kanahyla Ebu Hiireyre'den ayru hadisi naklederek der ki: Bize Muham
med ibn ishak el-Bekkali. .. Ebu Hiireyre'den nakletti ki; Rasulullah 
(s.a) §i:iyle buyurmu§: Benim iizerime salavat getirin, c;iinkii bu sizin ic;in 
bir armmad1r. Benim ic;in Allah'tan cennetteki vesile derecesini isteyin. 
Biz Hz. Peygambere bunu sordugumuzda -veya o kendiliginden haber 
verdi- vesile; cennetin en yiice yerinde bir derecedir. Ve o bir ki§inin
dir. Ben, o ki§i olmay1 isterim, buyurdu. Bu hadisin isnadmda, hakkm
da soz edilen baz1 ki§iler bulunmaktad1r. 

16 - imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Yahya ibn ishak ... 
Amr ibn As'm kolesi Ebu Kays'tan nakletti ki; o, Abdullah ibn Amr'dan 
§i:iyle dedigini duydum, demi§tir: Kim Hz. Peygamberin iizerine bir sa
lavat getirirse, Allah ve melekleri onun iizerine yetmi§ salavat getirir
ler. Kul, bundan ister fazla ister az yapsm. Yine Amr ibn As'm kolesi 
Ebu Kays dedi ki: Abdullah ibn Amr'm §6yle dedigini duydum: Bir giin 
Hz. Peygamber bize veda eder gibi <;Ikarak dedi ki: Ben Ummi peygam
ber Muhammed'im -bunu iic; kere tekr9,rladi- benden sonra peygam
ber yoktur. Sozlerin a<;lll§l, kapam§I ve derleni§i bana verilmi§tir. Ce
hennemin bekc;ilerinin kac; oldugu, Ar~'1 ta§Iyanlarm saYlsmm ne ol
dugu bana ogretildi. Benim giinahlanmdan vazgec;ildi. Ben ve ·umme
tim bag1§land1k. Oyleyse dinleyin ve aramzda bulundugum siirece itaat 
edin. Ben, gotiiriildiigiim zaman siz Allah'm kitabma sanlm. Onun he
lahm helal kllm, hararmm haram kllm. 

17· - Ebu Davud et-Tayalisi der ki: Bize Horasan'h Ebu Seleme, 
Enes ibn Malik'den !lakletti ki; Rasulullah (s.a.) §i:iyle buyurmu§: Ben, 
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kimin yanmda amhrsam o benim iizerime salavat getirsin. Kim, bana 
bir kere salavat getirirse Allah Teala ona on kere salavat getirir. Bu 
hadisi Nesei Gece ve Giindiiz Babmda Ebu Davud et-Tayalisi kanahy
la ... Enes :ibn Malik'den rivayet eder. imam Ahmed ibn Hanbel der ki: 
Bize Muhammed :ibn Fudayl... Ehes :ibn Malik' den nakletti ki; Rasulul
lah (s.a .) §byle buyurmu§: Kim, benim iizerime bir salavat getirirse, Al
lah onun iizerine on salavat getirir ve onun on giinahm1 doker. 

18 - imam Ahmed :ibn Hanbel dedi ki : Bize Abdiilmelik ibn Amr 
ve Ebu Said . .. Ali :ibn Hiiseyn'in oglu Abdullah'tan nakletti, o, babas1 
Ali :ibn Hiiseyn'den, o da babas1 Hiiseyn'den nakletti ki; RasUlullah 
(s.a.) §byle buyurmu§: Cimri odur ki; ben kendisinin yanmda amld1-
g1m halde, benim iizerime salavat-1 §erife getirmez. Bu hadisi Tirmizi, 
Siileyman ibn Bilal kanahyla nakleder ve; hasen, garib, sahih bir ha
distir, der. Ravilerden bir k1snn da bunu Hiiseyn ibn Ali'nin miisned'le
rinden saym1§lard1r. Baz1lan ise bizzat Hz. Ali'nin miisned'lerinden say
m1§lard1r. 

19 - Kadi Ismail der ki: Bize Haccac :ibn Minh~U ... Ebu Zerr'den 
nakletti ki, Rasulullah (s.a.) §byle buyurmu§: :insanlarm en cimrisi; 
kendisinin yamnda benim ad1m amhp ta iizerime salavat getirmeyen
lerdir. Bir ba§ka miirsel hadiste de Kadi Ismail der ki : Bize Siileyman 
:ibn Harb ... Cerir :ibn Hazim'den nakletti ki; o, Hasan'm §byle dedigini 
i§ittim demi§tfr : Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : Bir ki§i ic;in cimrilik ola
rak, yamnda ad1mm amhp ta iizerime salat-1 §erife getirmemesi kafidir. 
Allah'm salat ve selann onun iizerine olsun. 

20 - Tirmizi der ki: Bize Ahmed :ibn Ibrahim ... Ebu Hiireyre'
den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §byle buyurmu§: Yanmda benim ad1m 
amhp ta iizerime salavat-i §erife getirmeyenin burnu siirc;siin. Rama
zan-1 ~erif gelipte <;1ktlg1 halde kendisini bagl§latmayan ki§inin bUrnU 
siirc;siin. Anne ve babasmdan birisi yamnda ya§lamp ta onlar vesilesi 
ile cennete giremeyen ki§inin burnu siirc;siin. Sonra Tirmizi; bu hadis, 
hasen ve garibdir, der. 

Ben .derim ki : Bu hadisi Buhari Edeb Babmda Muhammed :ibn 
Ubeydullah kanahyla .. . merfu' olarak Ebu Hiireyre'den aym §ekilde 
nakleder. Biz de onu Muhammed :ibn Amr kanahyla Ebu Hiireyre'den 
naklettik. Tirmizi de ayn1 babda Cabir ve Enes'ten nakleder. Ben derim 
ki: Abdullah :ibn Abbas ve Ka'b :ibn Ucre'den de nakledilmi§tir. Ben 
oruc; kitabn'un ba§-kl~mmda bu hadisin muhtelif rivayet yollanm zik
rettigim gibi «Anne veya babandan birisi veya her ikisi senin yamnda 
iken ya§hhga erecek olurlarsa.» (isra, 23)-"kavH .. c::elil'inin tefsirinde .de 
zikrettim. Bu ve bundan onceki hadis, Hz. Peygamberin ad1 amlmca 
iizerine salavat-1 §erife getirmenin vacib olduguna delildir. Bilginlerden 
bir gurubun mezhebi de budur. Bu hadisi ibn Mace'nin rivayet ettigi 
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diger bir hadis takviye eder : ibn Mace der ki: Bize Ciibare .. . Abdullah 
ibn Abbas'tan nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: Kim, ba
na salavat getirmeyi unutursa, cennet yolunu yitirir. Bu hadisin ravi
leri arasmda yer alan Ciibare zaYJ.ftlr. Ancak Kadi ism8,ll bir ba§ka l?e
kilde bu hadisi Ebu Ca'fer Muhammed ibn Ali el-Bak1r'dan nakleder. 
Buna gore Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§: Kim, benim iizerime sala
vat getirmeyi unutursa, cennetin yolunu yitirir. Bu hadis de miirseldir, 
ancak bir onceki hadisi takviye eder. 

Ba§kalan da bir mecliste peygamberin ad1 amld1g1 zaman bir . kere 
salavat getirmenin vacib oldugunu, bundan sonrasmm vfl.cib olmay1p 
miistehab oldugunu soylemi§lerdir. Tirmizi bunu baz1 zevattan nakle
der. Bu gorii§ii te'yid sadedinde varid olan bir hadisi Tirmizi §oyle 
nakleder: Bize Muhammed ibn Be§§~.r .. . Ebu Hiireyre'den nakletti ki; 
Rasulullah (s.a .) §Oyle buyurmu§: Bir topluluk bir mecliste oturur da 
Allah'1 zikretmezler, peygamberlerine salavat getirmezlerse; muhakkak 
o · topluluk onlar ic;in bir hasret ve eksiklik olur. Allah, dilerse onlan 
azablandmr, dilerse bagi§lar. Bu hadisin bu §ekliyle naklinde Tirmizi 
miinferid kalmi§tir. Aym hadisi imam Ahmed ibn Hanbel Haccac ve 
Yezid ibn Harlin kanallyla . .. Ebu Hiireyre'den merfu' olarak nakleder. 
Tirmizi bu hadisin arkasmdan onun hasen bir hadis oldug:unu bildirir. 
Ebu Hiireyre'den ba§ka yollarla da bu bab'da bir hadis rivayet edilmi§
tir. Nitekim Kadi ismall'in . .. Ebu Said'den riv9.yetine gore, RasUlullah 
(s.a.) §Oyle buyurmu§tur: Hangi topluluk bir yerde oturur sonra pey
gambere salavat getirmeden kalk1p giderlerse, muhakkak bu kendileri 
ic;in bir hasret olur. Cennete bile girseler onun sevabm1 goremezler. 

Baz1lan da Hz. Peygambere salavatm omiirde bir kere vacib oldu
gunu, bunun da ayetin emrine imtisal manasma geldigini, diger zaman
larda ise miistehab oldugunu soylemi§lerdir. Bu gorii§l:l K9.di iyaz Hz. 
Peygambere her zaman salavatm vacib oldugu konusunda icma' bulun
dugunu anlattlktan sonra nakleder. Der ki: Taberani bu ayetin, sala
vat-1 §erife getirmenin mendub olu§una hamledilmesi gerektigini an
latnn§tlr. Ancak bu konuda icma' oldugu iddia edilmi§tir. Belki de o, bir 
defadan fazlas1 ic;in boyle demi§tir. Peygamberin peygamberligine §e
hadet gibi salavatm da bir ~eresi vacibdir. Bundan fazlas1 ise mendub
dur, islam'm siinneti ve miisliimanlarm §ian olarak te§vik edilmi§tir. 

· Ben derim ki : Bu· gorii§ garib bir gorii§tiir. <;iinkii muhtelif vakit
lerde peygambere salavat emri varid olmu§tur. Bunlardan bir k1sm1 va
cib, bir k1sm1 da miistehabd1r. Bunlan a§ag1da ac;Iklayacag1z. Yine bir 
k1snn da namaza c;agndan sonra so~konusudur . Nitekim Ahmed ibn 
Hanbel'in rivayet ettigi bir hadise gore Ebu Abdurrahman der ki : Bize 
Hayve ... Abdurrahman ibn Ciibeyr'in §oyle dedigini duydugunu bildir-
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di: 0 da Amr ibn As'm oglu Abdullah'm §oyle dedigini duymu§: 0 da 
Rasulullah (s.a.)m §6yle dedigini duymw~: 

Siz miiezzini i§ittiginiz zaman, onun dedigi gibi deyin. Sonra bana 
salavat getirin. <;iinkii kim, benim iizerime bir salavat getirirse; Allah 
onun iizerine on salavat getirir. Sonra benim i<;in Allah'tan vesileyi iste
yin. 0 cennette bir mertebedir. Allah'm kullanndan bir kulundan ba§ka
sma uygun dii§mez. Ben, o kul olmay1 umanm. Kim, benim i<;in vesileyi 
isterse ana §efaat vacib olur. 'Muslim, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesei bu 
hadisi Ka'b ibn Alkame kanahyla tahric ederler. Bu hadisin bir ba§ka 
rivayeti de §6yledir: Kadi ismail der ki: Bize Muhammed ibn Ebu 
Bekr .. . Abdullah ibn Amr'm §oyle dedigini nakletti: Rasulullah (s.a.) 
buyurdu ki: Kim ·benim i<;in Allah'tan vesileyi isterse, k1yamet giinii 
§efaatlmi hak eder. 

21 - Kadi ismail der ki: Bize Siileyman ibn Harb .. . Ebu Hiirey
re'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§: Benim iizerime sa
lavat getirin, <;iinkii sizin bana salavatm1z sizin i<;in temizlenmedir. 
Allah'tan benim i<;in vesileyi isteyin. Ebu Hiireyre der ki: Ya o bize 
bahsetti ya biz ana sorduk da soyledi: Vesile, cennet derecelerinin en 
list mertebesidir. Ona ancak bir ki§i eri§ir. Ben, o ki§i olmay1 isterim. 
Sonra Muhammed ibn Ebu Bi§r bu hadisi Mu'temir kanahyla Ebu Hii
reyre'den rivayet eder. Diger hadis de boyledir. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Hasan ibn Mus~L .. Riiveyfi' 
ibn Sabit el-Ans:lri'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§: 
Kim Muhammed'in iizerine salavat getirir de; Allah'1m, k1yamet giinii 
onu Sana yakm alan menzile kondur, derse ana §efaatim vacib olur. 
Bu hadisin isnadn'lda herhangi bir §ey yoktur. Ancak diger hadis imam
Ian onu tahric etmemi§lerdir. 

Kadi is~ail dedi ki: Bize Ali ibn Abdullah .. . Ta.vus'tan nakletti ki; 
o, ibn Abbas'm ~oyle dedigini i§ittim, demi§tir: Allah'1m, Muhammed'
in biiyiik §efaatim kal;ml et, onun yiice derecesini yiicelt ve kendisine 
diinya ve ahirette istediklerini ver, ibrahim ve Musa Aleyhisselamlara 
verdigin gibi. Bu haberin isnad1 saglam, kuvvetli ve sahihtir. 

Salavatm vacib oldugu yerlerden birisi de dmiye giri§ ve <;lkl§lar
dadir. Nitekim imam Ahmed'in rivayet ettigi hadiste ismail ibn ibra
him .. . Hz. Peygamberin k1z1 Fat1ma'nm §Oyle dedigini nakleder: Ra-
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sulullah (s.a.) mescide girdiginde Muhammed'e salat ve selam eder ve . 
derdi ki: Allah'1m, giinal1.lanmi bagi§la ve bana rahmet kapllanm a<;. 
Mescidden <;Iktlgmda da §oyle derdi: A:llah'1m giinahlanm1 bagi§la, ba
na lutuf kap1lanm a<;. Kadi ismail dedi ki: Bize Yahya ibn Abdiilha
mid ... Ali ibn Hiiseyn'den nakletti ki; Ebu Talib oglu Ali (r.a.) §Oyle 
dermi§ : Mescide ugrad1gm1zda Hz. Peygambere salavM getirin. 

Namazda peygambere salavat getirme konusuna gelince; daha on
ce bu konudaki rivayetleri naklettik. ima~m ~afii merhumla beraber bu 
konuda namazda son te§ehhiidde salavat getirmenin v9~cib oldugunu 
soyleyenleri bildirdik. Birinci te§ehhiide gelince; va~cib olmad1g1 konu
sunda tek bir gorii§ vard1r. Ancak miistehab olup olmad1g1 konusunda 
~afii'nin iki gorii§ii vard1r. 

Peygambere salavatm va~cib oldugu yerlerden birisi de cenaze na
mazidir. <;iinkii siinnete gore ilk tekbirde Fatiha'mn okunmas1, ikinci
sinde peygambere salavat getirilmesi, ii<;iinciisiinde oliiye dua~ edilmesi, 
dordiinciisiinde; Allah'1m, bizi onun ecrinden mahrum etme ve ondan 
sonra bizi fitneye dii§iirme, denmesi gerekir. (Bu, ~8.fii mezhebine 
goredir). 

~afii merhum der ki: Bize Muttarif ibn Mazen .. . Ebu Umame ibn 
Sehl ibn Huneyf'ten nakleder ki; ona peygamberin ashabmdan birisi ha
ber vermi§ ve demi§ ki: Cenaze namazmda siinnet §oyledir: imam tek
bir ahr, sonra ilk tekbiri miiteakiben kendi ic;inden Fatiha'Yl gizlice 
okur, sonra peygambere salavat getirir ve cenazeye dua eder. Diger.tek
birlerde ise hi<; bir §ey okunmaz, sonra kendi i<;inden gizlice selam verir. 
Nesei de bu haberi Ebu Umame'nin kendisinden nakleder. Sahabe'den 
nakledilen bu rivayet sahih olarak merfu' hiikmiindedir. Kadi ismail de 
bu rivayeti Muhammed ibn Musenna kanahyla ... Said ibn Miiseyyeb'
den nakleder ve; cenaze namazmda siinnet §U §ekildedir, diyerek yukar
daki ifadeyi tekrarlar. Ebu Hiireyre, ibn Orner ve ~a'bi'den de boyle ri
vayet edilmi§tir. 

Peygambere salavatm vacib oldugu yerlerden birisi de bayram na
mazidir. Kadi ismail der ki : Bize Muslim ibn ibr9 . .him... Alkame'den 
nakletti ki; bir bayram namazmdan once Velid ibn Ukbe, Abdullah ibn 
Mes'ud, Ebu Musa ve Huzeyfe'nin yanma geldi ve onlara dedi ki : Bay
ram namaz1 yakla§tl, bunun tekbiri nas1l olacak? Abdullah dedi ki: Ba§
lar ve bir tekbir ahrsm. Bununla namaza ba§lanmi§ olur. Sonra Rabbl
na hamdeder, peygamber Aleyhisseiam'a salat eder sonra dua edersin. 
Sonra tekbir ahr ve aym §ekilde yaparsm, sonra tekbir ahr yine aym 
§ekilde yaparsm. Sonra tekbir ahr ve aym §ekilde tekrarlarsm. Sonra 
sure okursun, sonra tekbir ahr riiku'a gidersin. Sonra kalkar, sure okur, 
Rabbma hamdeder, peygamber Aleyhisselama salavat getirirsin, sonra 
dua eder ve tekbir ahr aym §ekilde yaparsm. Sonra riiku' edersin. Hu-
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zeyfe ve Ebu Musa dediler ki: Ebu Abdurrahman dogru sayler. Bu riva
yetin de isnadi sahihtir. 

Duamn, Hz. Peygambere salav8,t ile bitirilmesi de mustehabt1r . Ni
tekim bu konuda Tirmizi der ki : Bize Ebu Davud .. . Hattab oglu Omer'
den nakletti ki; o §6yle demi§ : Dua gokle yer arasmda as1ll kallr, pey
gamberine salavat getirinceye kadar ondan hi9 bir k1sm1 goge yiiksel
mez. Eyyub ibn Musa da Said ibn Museyyeb kanallyla Orner ibn Hat
tab'dan aym rivayeti nakleder. Muftz ibn Hftris de aym rivayeti. .. mer
fU' olarak Orner ibn Hattab'dan rivayet eder. Rezin ibn Muaviye de ese
rinde bu hadisi merfu' olarak Hz. Peygamberden nakleder ve der ki : 
Dua gok ile yer arasmda durakalml§tlr, benim iizerime salavat-1 §erife 
getirinceye kadar goge yukselmez. Beni siiv8,rinin en son koydugu su 
kab1 gibi yapmaym. Duamn ba§mda, ortasmda ve sonunda bana salavat 
getirin. Bu fazlallk ancak imam Abd ibn Humeyd'in Musned'inde Cabir 
Ibn Abdullah'm rivayetinde mevcuddur. Nitekim Abd ibn Humeyd der 
ki: Bize Ca'fer ibn Avn ... Muhammed ibn ibrahim'den nakletti ki; o, 
Cabir §6yle dedi, demi§tir : Rasulullah (s.a.) bize dedi ki: Beni siivarinin 
su kab1 gibi yapmaym. Asacag1 her §eyini astlktan sonra suyunu doldu
rup su kabm1 da asar. Eger onun abdest almak ihtiyftcl olursa abdest 
allr, su ic;:mek ihtiyac1 olursa ic;:er. Olmazsa hepsini doker. Beni duanm 
ba§mda, ortasmda ve sonunda zikredin. Bu hadis garibdir. Ravileri ara
rasmda yer alan Musa ibn Ubeyd'in hadis rivayeti de zay1ft1r. Peygam
bere salavatm mendub oldugu yerlerden birisi de kunut duas1d1r. Nitekim 
imam Ahmed ibn Hanbel Musned'inde ibn Huzeyme, ibn Hibban ve 
Hakim de Sunen'lerinde Ebu Harre kanahyla Hasan ibn Ali'den nakle
derler ki; o §6yle demi§: Rasulullah (s.a.) bana baz1 sozler ogretti ki ben 
zikirde onlan soylerim. Bu sozler §Unlard1r: Allah'1m, beni hidayet et
tiklerin arasmda hidayete erdir. Afiyet verdiklerin arasmda afiyete er
dir, dost edindiklerin arasmda dost edin. Verdigin §eyi bana mubarek 
k1l ve verdigin hiikmun kotuierinden beni koru. <;unkii Sen hiikiim ve
rirsin, ama kimse Senin hakkmda hiikiim veremez. Senin dost edindi
gin dogrusu zelil olmaz. Rabb1m1z; Sen yucesin, miinezzehsin. Nesei Sii
nen'inde bu ifadelerden sonra; Allah, peygamberi Muhammed'e salat 
etsin, ifadesini de ekler. 

Peygambere salavatm mustehab oldugu yerlerden birisi de, cum'a 
giinii ve gecesi peygambere salavat getirmektir. Nitekim imam Ahmed 
der ki: Bize Hiiseyn ibn Ali.. . Evs ibn Evs'ten nakletti ki; Rasulullah 
(s.a.) §6yle buyurmu§: Giinlerinizin en degerlilerinden birisi cum'a gu
niidiir. o giinde Adem Aleyhisselam yarat1lm1§ ve o gunde ruhu kabzo
lunmu§tur. Nafha o giindiir, zelzele o gundiir, o giinde bana c;:okc;:a sa-

T efsir, C : XII ; F . 414 
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lavat getirin, ~unku sizin salavatm1z bana sunulur. Dediler ki: Ey Al
lah'm Rasulti, sen ~urumti§ durumda olacaksm, bizim salavatlm1z sana 
nas1l sunulur? Buyurdu ki: Allah Teala topraga peygamberleriri cesed
lerini yemeyi haram k1lm1§tlr. Bu hadisi Ebu Davud, Nesei ve ibn Mace, 
Huseyn ibn Ali el-Ca'fi kanahyla rivayet ederler. ibn Huzeyme, ibn 
Hibban ve Darekutni ile Nevevi ezkar kitablannda bu hadisi sahih sa
yarlar. 

Ebu Abdullah ibn Mace der ki : Bize M1s1r'h Amr ibn Sevvad ... Ebu 
Derda'dan nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§: Cum'a gtinli 
benim uzerime c;okc;a salavat-1 §erife getirin. c;unku o, kendisine §eha
det edilendir. Melekler ona §ehadet eder. Her kim benim tizerime sala
vat-1 §erife getirirse, onu bitirinceye kadar salavatl bana arzolunur. Ebu 
Derda der ki : Ben, oldtikten sonra da m1? dedim. Rasulullah: Oldiikten 
sonra da, dedi. c;unku Allah Teala topraga peygamberlerin cesedlerini 
yemeyi haram k1lm1§tlr. Binaenaleyh Allah'm nebisi diridir, nz1klan
dmhr. Bu hadis, bu §ekliyle garibdir ve hadisin ravileri arasmda yer 
alan Ubade ile Ebu Derda arasmda inkita (kopma) vard1r. c;unku Uba
de, Ebu Derda'ya yeti§memi§tir. Allah en iyisini bilendir. 

Beyhaki Ebu Umame ve Ebu Mes'ud kanahyla Hz. Peygamberin 
cum'a gunii ve cum'a gecesi kendisine c;ok salavat-1 §erife getirilmesini 
emrettigini rivayet eder. Ancak Ebu Umame ve Ebu Mes'ud'un naklet
tigi her iki hadisin isnadmda da zay1fhk vard1r. Allah en iyisini bilen
dir. Hasen el-Basri'den de aym hadis miirsel olarak rivayet edilmi§tir. 
Nitekim Kadi Ismail der ki : Bize Stileyman ibn Harb, Hasan el-Basri'
nin §6yle dedigini nakletti : Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : Yeryiizu Ruh 
el-Kudtis'un kendisiyle konu§tugu hie; bir b~deni yemez. Bu hadis Ha
san'm mtirsel rivayetlerindendir. 

~afii merhum der ki : ibrahim ibn Muhammed bize Safvan ibn Su
leym kanahyla Rasulullah (s.a .)m §6yle buyurdugunu haber verdi : 
Cum'a gecesi ve gunu oldugu zaman bana c;okc;a salavat-1 §erife getirin. 
Bu hadis de murseldir. 

Keza hatibin cum'a gunu hutbelerinde Hz. Peygambere salavat ge
tirmesi de vacibdir. Her iki hutbe salavats1z sahih olmaz. <;tinku bu iba
dettir ve ibadette Allah'm ad1mn amlmas1 §arttlr. Buna bagh olarak 
ezan ve namazda oldugu gibi Allah'm admm amld1g1 zaman Peygam
berin admm arulmas1 da vacib olur. ~afii ve Ahmed ibn Hanbel'in mez
heblerinde boyledir. 

Salavat-1 §erife'nin mustehab oldugu yerlerden birisi de Hz. Peygam
berin kabrinin ziyareti esnasmdad1r. Nitekim Ebu D9,vud der ki: Bize 
ibn Avf.. . Ebu Hureyre'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyur
mu§ : Her kim, bana selam verirse Allah Teala selam1 benim ruhuma 
gonderir, sonunda ben de onun ruhunun selamma kar§1hk veririm. Bu 
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rivayette Ebu Davud miinferid kalmi§tlr. Nevevi de bu hadisi «el-Ezkar» 
adh kitabmda sahih saymi§tlr. Sonra Ebu Dfwud der ki: Bize Ahmed 
ibn Salih ... Ebu Hiireyre'den nakletti ki; RasUlullah (s.a .) §Oyle buyur
rnu§ : Evlerinizi kabir yapmaym. Benim kabrimi bayram yeri yapma
ym. Bana salavat getirin, ~iinkii sizin salavatimz nerede olursamz olun 
bana ula§tmhr. Bu hadisin naklinde de Ebu Davud miinferid kalmi§
tlr. imam Ahmed ibn Hanbel ise bu hadisi Siireyc kanahyla Abdullah 
ibn Nafi'den nakleder. Nevevi bu nakli sahih sayar. Bir ba§ka §ekilde 
bu hadis Hz. Ali (r.a.)den nakledilmi§tir. ~oyle ki : Ka,di ismail ibn is
hak <<Hz. Peygambere Salavatm Fazileti» ba'bmda der ki : Bize ismail 
ibn Ebu Uveys ... Hiiseyn ibn Ali'nin oglu Ali' den nakletti ki; adamm 
birisi her sabah gelir. Hz. Peygambei:-in kabrini ziyaret eder ve ona sa
lavat-I §erife getirirmi§. Boyle yaptlgi bir s1rada Hz. Hiiseyn'in oglu Ali 
onu gormii§ ve ona demi§ ki: Ni~in boyle · yap1yorsun? 0; Hz. Peygam
bere selam vermeyi seviyorum, demi§. Ali ibn Hiiseyn demi§ ki: Ben, 
sana babamdan duydugum bir hadisi nakledeyim mi? 0; evet, demi§. 
Ali ibn Hiiseyn ona demi§ ki : Baham, dedemden nakletti ki o, Rasulul
lah (s.a.) §Oyle buyurdu, demi§ : Benim kabrimi bayram yeri k1lmaym. 
Evlerinizi kabir yapmaym. Nerede olursamz olun, bana sal9,t ve selam 
getirin. <;iinkii sizin salat ve selamm1z bana ula§tlnhr. Bu hadisin is
nadmda miibhem olan ve ad1 verilmeyen bir ki§i vard1r. Bu hadis miir
sel olarak bir ba§ka §ekilde de §Oyle rivayet edilmi§tir: Abdiirrezzak 
Musannef'inde Sevri kanahyla Hasan ibn Ali'nin oglu Hasan'dan rivayet 
eder ki; o, bir kabrin ba§mda bir toplulugu gordiigiinde onlan engelle
yerek §Oyle demi§ : Hz. Peygamber buyurdu ki: Benim kabrimi bayram 
yeri yapmaym. Evlerinizi kabir kllmaym. Nerede olursamz olun, bana 
salavat getirin. Qiinkii sizin salavatlmz bana ula§tmhr. Oyle samyo
rum ki Hasan onlarm edeb tavnm kotiiye kullandiklanm, seslerini yiik
selttiklerini gormii§ ve bu sebeple onlan nehyetmi§tir. Rivayet edilir ki; 
Hasan ibn Ali'nin oglu Hasan kabre sanlan bir adann gordiigiinde §OY
le demi§ : Ey falanca, ne oluyor seninle Endiiliis'teki adam arasmda hi~ 
bir fark yok, her ikiniz e~itsiniz . Yani k1yamet giiniine kadar Allah'm 
salat ve selann her yerden Hz. Peygambere ula§tlnhr. 

Taberani, «el-Mu'cem el-Kebir» isimli eserinde der ki : Bize MISir'h 
Ahmed ibn Re§din ... Hasan ibn Ali'den nakled~r ki; babas1 Hasan, Ra
sulullah'm §Oyle buyurdugunu soylemi§: Nerde olursamz olun, benim 
iizerime salavat getirin. <;iinkii sizin salavat1mz bana ula§tlnhr. Sonra 
Taberani der ki: Bize Isfahan'h Hamdan oglu Abbas ... Hz. Ali'nin oglu 
Hasan'm k1z1 Ummii Enis'den nakletti ki ; babas1 §6yle demi§: Sen, Al
lah Teala'nm: «~iiphesiz Allah ve melekleri peygamberi overler. Ey 
iman edenler siz de onu oviin ve onun i~in selamet dileyin. )) kavli ile 
neyin kasdedildigini biliyor musun? Bu, saklanmi§ olan konulardan bi-
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risidir. Eger siz benden onu sormam1§ olsayd1mz, ben de bunu Si?:e ha
ber vermezdim. Dogrusu Allah bana iki melegi vekil k1lm1§tlr. Ben, 
hangi miisliimarun yarunda aruhr da, o benim iizerime salavat-1 §erife 
getirirse; her iki melek; Allah, bunun i<;in seni bag1§lasm, derler. Allah 
ve melekleri de o iki melege cevab olarak; amin, derler. Her kim de be
nim aruld1g1m zaman benim iizerime salavat-1 §erife getirmezse, o iki 
melek; Allah bunun i<;in seni bag1§lamasm, derler. Allah ve melekleri 
de o iki melege cevab olarak, amin, derler. Bu hadisin isnad1 son derece 
zaYif ve hadis de cidden garibdir. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Veki' ... Abdullah ibn Mes'
ud'dan nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: Muhakkak ki Al
lah'm yeryiiziinii gezen melekleri vard1r. Onlar iimmetimden bana se
lam ula§tmrlar. Bu hadisi Nesei de Siifyan es-Sevri ve Siileyman ibn 
Mihran kanahyla Abdullah ibn Said'den bu §ekilde rivayet eder. Kim, 
kabrimin ba§mda benim iizerime salavat getirirse onu duyanm, kim de 
bana uzaktan salavat getirirse o bana ula§tmhr, mealindeki diger bir 
hadise gelince, bunun isnadmm iizerinde durulmas1 gerekir. <;iinkii Mu
hammed ibn Mervan es-Siiddi es-Sagir bu hadisin naklinde miinferid 
kalm1§tlr. Bu metruk bir ravidir. Bu hadis A'me§ kanahyla Ebu Salih 
ve Ebu Hiireyre'den merfu' olarak nakledilmi§tir. 

Bizim arkada§Ianm1z (f}afii'ler) derler ki: ihramh ki§inin telbiye 
yap1p telbiyesini bitirdikten sonra salavat-1 §erife getirmesi miistehab
d1r. Nitekim f}atii ve Darekutni, Salih ibn Muhammed ibn Zaide kana
l1yla Kas1m ibn Muhammed ibn Ebubekir es-S1ddik'in §Oyle dedigini ri
vayet ederler: Ki§i telbiyesini bitirince, her haliikarda peygambere sa
lavat-1 §erife getirmekle emrolunurdu. Kadi Ismail der ki: Bize Arim 
~bn Fadl... Vehb ibn Ecda'dan nakleder ki; o, Orner ibn Hattab'm §Oy
le dedigini duydum, demi§tir: Mekke'ye geldiginizde Beytullah'1 yedi 
kere tavaf edin, Makamm yarunda iki rek'at namaz kllm, sonra Safa'ya 
varm, orada Beytullah'1 gorecek bir yerde durun ve yedi tekbir getirin. 
Allah'a hamd ve sena ile peygambere salat arasmda kendiniz i<;in bir 
§ey isteyin. Merve'de de boyle yapm. Bu haberin isnad1 saglam, hasen 
ve kavidir. 

Yine f}afii'ler derler ki: Kurbfm keserken Allah'm adlmn aruld1g1 
zaman Hz. Peygambere salavat getirmek de miistehabd1r. Bunu da «Ve 
senin zikrini yiiceltmedik mi?ll (In§irah, 4) kavline bin9, ederler. <;iinkii 
baz1 tefsircilerin belirttigine gore, . Allah Teala; Ben nerede amhrsam, 
sen de Benimle beraber amhrsm, buyurmu§tur. Ancak Cumhur, bu ko
nuda onlara muhalefet etmi§tir. Cumhur der ki: Bu, Allah Teala'mn 
tek ba§ma zikredilecegi yerlerdendir, tlpk1 yerken, cima' yaparken ve 
buna benzer yerlerde Allah'm admm amlmas1 gibi (kurb9,n keserken 

A 

d 
k 

b 
.g 
z: 
i~ 
11 

dl 
R 
Sl 
§E 
§E 
El 
dl 
E1 
dE 

ri: 
PE 
ni 
H: 

da 
ve 
va 
ge 
ru 
lil 
ve 



Ahzab, 56) HAD!SLERLE KUR'AN-I KERIM TEFSIR! 6597 

de yalmz Allah'm ad1 amhr.) Burada peygambere salavat getirilmesi 
konusunda herhangi bir siinnet va.rid olmam1§tlr. 

~adi ismail der ki: Bize Muhammed ibn Ebu Bekr. .. Ebu Hiirey
re'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§: Allah'm peygam
berleri ve rasulleri iizerine salavat getirin. <;unkii Allah beni gonderdigi 

. gibi, onlan da peygamber olarak gondermi§tir. Bu hadisin isnadmda iki 
zaYif nlvi vardlr. Bu da Hartin oglu Orner ile onun §eyhidir. Allah en 
iyisini bilendir. Abdiirrezzak bu hadisi Sevri, Musa ibn Ubeyde kana
llyla Ebu Hiireyre'den rivayet eder. 

Salavat-1 §erife getirilmesinin mustehab oldugu yerlerden birisi de 
-Eger bu konudaki haber dogru ise- kulak ~mlamas1 zamamd1r. Ni
tekim imam Ebu Bekr Muhammed ibn ishak ibn Huzeyme Sahih'inde 
§6yle rivayet eder ve der ki: Bize Ziyad ibn Yahya .. . Ebu Rafi'den nak
letti ki: Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§: Sizden birinizin kulag1 c;m
lad1g1 zaman, o beni zikretsin ve iizerime salavat-1 §erife getirsin ve de
sin ki: Beni hay1rla anam Allah'da ansm. Bu hadisin isnad1 garib oldu
gu gibi subutu konusunda da dikkatle durmak gerekir. Allah en iyisini 
bilendir. 

Hattatlar, Hz. Peygamberin adm1 her yaz1§ta ona sal9.t ve selam1 
da tekrar be tekrar yazmaYI mustehab saym1§lard1r. Nitekim Kadih ibn 
Rahme kanahyla Abdullah ibn Abbas'tan naklPdilen bir rivayette, Ra
sulullah (s.a.) §6yle buyurur: Kim, bir yaz1da benim iizerime salavat-1 
§erife getiri.rse benim ad1m o yaz1da bulundugu siirece onun salavat-1 
§erifesi cari olarak devam eder. Bu hadis birc;ok yonden sahih degildir. 
Ebu Hiireyre tarik1yla da rivayeti yine sahih degildir. ~eyhimiz Ebu Ab
dullah ez-Zehebi der ki: Ben bu hadisi mevzu say1yorum. Aym §ekilde 
Ebu Bekr ve ibn Abbas'tan bir hadis rivayet edilmi§se de bu da sahih 
degildir. Allah en iyisini bilendir. 

Hatib el-Bagdadi, (el-Cami'-li Actab' ir-Ravi ve'-Samin isimli ese
rinde der ki: Ben Ahmed ibn Hanbel merhumun kendi hattlyla Hz. 
Peygamberin ad1mn pek c;ok kere yaz1lm1§ olup iizerine salavat-1 §erife'
nin yaz1lmam1§ oldugunu gordiim. Bana ula§tlgma gore Ahmed ibn 
Hanbel diliyle salavat-1 §erife getirirmi§, ama yazmazffil§. 

Peygamberlerden ba§kasma salavat getirmeye gelince; her ne ka
dar yukarda gec;en hadiste, Allah'1m Muhammed'e, ailesine, e§lerine 
ve soyuna rahmet et sozune tebaiyyet yoluyla caiz ve bu konuda icma' 
var ise de yalmz ba§ma peygamberlerden ba§kasmm iizerine salavat 
getirmenin caiz olup olmad1g1 konusunda tarti§ma vard1r. Baz1lan yal
ruz ba§ma ki§ilere de salavat getirmenin caiz oldugunu soylerler ve de
lil olarak da §U ayetleri ve §U hadisi gosterirler: «O'dur size rahmet eden 
ve melekleri. .. >) (Ahzab, 43), ui~te onlar i<;in Rablan tarafmdan magfiret 
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ve rahmet vard1r.» (Bakara, 157), ((Onlarm mallarmdan sadaka al ki, 
bununla onlan temizleyip antmi§ olasm. Ve onlara dua et. Senin dufm 
§iiphesiz ki onlar i<;in bir siikunettir.» (Tevbe, 103) Abdullah ibn Ebu 
Evfa da der ki: Rasulullah (s.a.)a bir topluluk .sadakalanm getirdiginde 
Hz. Peygamber: Allah'1m, onlara merhamet et, derdi. Babam da zeka
tlm kendisine gotiirdiigiinde §Oyle demi§ti : Allah'1m, Ebu Evfa'nm aile
sine merhamet et. Bu hadisi Buhari ve Muslim Sahih'lerinde tahric et
mi§lerdir. Cabir'in hadisinde de Cabir'in hammmm Rasulullah (s.a.)a; 
ey Allah'm Rasulii, bana ve e§ime merhamet dile, dedigi bunun iizerine 
Rasulullah (s.a.)m da; Allah sana ve e§ine merhamet etsin, dedigi bil
dirilir. 

Bilginlerin Cumhuruna gore peygamberlerin di§mda ferd olarak 
diger ki§ilere salavat getirmek caiz degildir. <;iinkii salavat, amld1klan 
zaman peygamberler i<;in bir ozel i§aret durumuna gelmi§tir. Binaen
aleyh ba§kalan onlann arkasma eklenmez. DolaYisiyla Ebu Bekr Sallal
lahu Aleyhi Vesellem veya Ali Sallallahu Aleyhi Vesellem denilemez. Ma
na her ne kadar sahih olsa da, onlar i<;in bu ifade kullamlmaz. T1pk1 
Muhammed Azze ve Celle denilmedigi gibi. Halbuki Hz. Muhammed 
hem aziz'dir hem de celil'dir. Ancak ((Azze ve Celle» ifadesi Allah Teala'
mn zikredildigi s1rada kullamlan ozel bir ifadedir. Kitab ve Siinet'te ki
§ilere salavat ifadesinin varid olmasm1 da dua olarak yorumlami§lardlr. 
Binaenaleyh ne Ebu Evfa'mn ailesine, ne de Cabir'in ve hammmm iize
rine salavat getirildigi varid olmarm§tlr. Bu tutum <;ok daha giizeldir. 
Ba§kalan da dediler ki : Ferd olarak peygamberlerin dl§mda kimseye 
salavat getirmek caiz degildir. <;iinkii peygamberlerden ba§kasma sala
vat getirmek, heveskarlarm §ian olmu§tUr. Onlar inandlklan her ki§iye 
salavat getirirler. Oyleyse bu konuda onlara uymak dUz degildir. Allah 
en iyisini bilendir. 

Bunu yasaklayanlar da bu yasagm haram m1 yoksa tenzihen me.k
ruh mu oldugu, ya da uygun bir muhalefet mi oldugu konusunda farkh 
gorii§lere sahip olmu§lardir. :;;eyh Ebu Zekeriyya en-Nevevi, ((el-Ezkat» 
isimli kitabmda, bu ii<; gorii§ii anlattlktan sonra der ki: Ulemamn ek
seriyyetinin kabul ettigi sahih gorii§e gore ; bu, tenzihen mekruhtur. 
Zira peygamberlerden ba§kasma salavat getirmek bid'at ehlinin §ian
dlr ki biz, onlarm §ianm benimsemekten nehyedilmi~izdir. Mekruh ka
Sldh bir nehyin va,rid oldugu konudad1r. Bizim arkada§lanm1z (:;;a
fii'ler) derler ki : Bu konuda giivenilir alan husus salavatm konu§ma di
linde yalmzca peygamberlere tafisis edilmi§ olmas1 ve ((Azze ve Celle» 
kavlinin de yalmzca Allah'a tahsis edilmi§ olmasmdan dolay1d1r. Nas1l 
Aziz ve celil oldugu halde Muhammed Azze ve Celle denmezse Ebu Bekr 
veya Ali gibi zevat hakkmda da ~allallahu Aleyhi Vesellem denmez. Bu, 
aynen Nevevi'nin ifadesidir. 
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Selam konus.una gelince; ~ey]) Ebu Muhammed el-Cuveyni -me§
hur alim Ebu'l-Maali el-Cuveyni'nin babas1 ve ~afii bilginlerinden olan 
zat- der ki: Selam, salat anlammdad1r ve gaib kimse i<;in kullamlma
digi gibi peygamberlerden ba§ka tek bir ki§i i<;in de kullamlmaz. Bina
enaleyh Ali Aleyhisselam denmez. Bu konuda 61Ulerle diriler e§ittir. 
Haz1rda bulunan ki§iye hitab edildigi zaman; uzerinize selflm olsun ve
ya selam sana veya sana ve size selam olsun gibi ifadeler kullamhr. Bu 
konuda icma' vard1r. Cuveyni'nin ifadesi burada son buldu. 

Ben derim ki: Bu konuda kitab yazanlar arasmda bu ibare pek <;ok 
kere varid olmu§tUr ve <_;ogunlukla Hz. Ali Rad1yallahu Anhu'ya Hz. Ali 
Aleyhisselam denir de, diger sahabelere denmez. Veya Hz. Ali Kerre
mallahu Vechehu denir. Bu ifadenin mana Sl her ne kadar dogru ise de, 
sahabe arasmda ta'zim hususunda e§itlige ri8~yet etmek gerekir. Bu 
ta'zim ve ikram kabilinden ise Ebubekir ve Omer'le mu'minlerin emiri 
Osman'a da bu ifadenin kullamlmasi daha evla~dir. Allah hepsinden 
raz1 olsun. Kadi i~mail der ki : Bize Abdullah ibn Abdiilvahhab ... Ab
dullah ibn Abbas'm §6yle dedigini bildirdi : Hz. Peygamberden ba§ka 
kimsenin uzerine salavat getirmek sahih olmaz. Ancak musliiman er
kekler ve musliiman kadmlar i<;in magfiret dilenir. Yine Kadi ismail der 
ki: Bize Ebu Bekr ibn Ebu ~eybe, Ca'fer ibn Barkan'dan nakletti ki; o, 
§6yle demi§: Orner ibn Abdiilaziz merhum :;;0;-;~c bir yaz1 yazd1: imdi, in
sanlardan baz1lan dunya i§iyle fthiret i§ini birbirine kan§tlrdilar. BaZI 
hikayeci ki§iler Hz. Peygamberin halifelerini ve adil emirlerini Hz. Pey
gambere e§ tutarak onlara salavat getirme adetini ihdas ettiler. Bu mek
tubum sana ula§mca, onlara peygamberlerin uzerine salavat getirmeleri
ni ve bilcumle muslumanlara da dua etmelerini kendilerine emret. Bu
nun dl§mdakileri de terk etsinler. Bu hasen bir eserdir. Kadi ismail der 
ki: Bize Muaz ibn Esed ... Ubeyy ibn Vehb'den nakletti ki; Ka'b Hz. Ai§e 
(r.a.)nin yamna gitmi§ ve Rasulullah (s.a.)1 zikretmi§ler. Ka'b demi§ ki : 
Her sabah fecir dogdugunda yetmi§ bin melek yeryuzune iner ve Hz. Pey
gamberin kabrini ku§atlrlar, kanat <;Irparak Hz. Peygambere salavat 
getirirler. Geceleyin yetmi§ bin melek gunduz de yetmi§ bin melek boy
Ieee devam ederler. Yeryuzu yanhp da peygamber topraktan <;Iktlgi za
man yetmi§ bin melek onu ag1rlar. 

Nevevi der ki: Hz. Peygambere salavat getirildigi zaman, salat ve 
selamm birle§tirilmesi gerekir. Binaenaleyh Allah'm sal9~tl onun u~e
rine olsun deyip te Allah'm selam1 da uzerine olsun dememek olmaz. 
Nevevi'nin bu ifadesi, bu ayeti kerime'nin urhumundan ahnmi§tlr. 
<;unku ayet-i kerime uEy imfm edenler, siz de onu oviin ve onun i<;in 
selamet dileyin.>> buyuruyor. Uygun olan; Allah'm sali'l~t ve selami onun 
uzerine olsun, demektir: 
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57 - Muhakkak ki Allah'1 ve rasuliinu incitenlere Al
lah diinya ve ahirette la'net etmi.~tir. Ve onlar ic;in horla
YICl bir azab hazirlaiDI!]tlr. 

58 - Mu'min erkekleri ve mu'min kad1nlan yapma
dlklan bir !]eyle incitenler, dogrusu bir iftiray1 ve ap a.c;1k 
bir gunah1 yuklenmi!]lerdir. 

Allah'I ve Peygamberi incitenler 

Allah Teala Hz. Peygamberi rahats1z edenleri, onun emirlerine ay
kln hareket edip yasaklanm i§leyenleri ve bu konuda 1sra.r edenleri teh
did ediyor ve onlar ic;in azab va'dini bildiriyor. Hz. Peygambere ay1p ve 
noksanhk isnad ederek - Allah bizi ondan korusun- incitenleri tehdid 
ediyor. 

ikrime der ki : «Muhahkak ki Allah'1 ve Rasulunu incitenler)) kavli, . 
resim yapanlar hakkmda n azil olmu§tur. Nitekim Buhari ve Muslim'in 
Sahih~lerinde Sufyan ibn Uyeyne kanahyla Zuhri, Said ibn Miiseyyeb'
den nakleder ki Ebu Hureyre, Rasulullah (s.a. )m §6yle buyurdugunu 
bildirmi§: Allah Azze ve Celie buyurur ki : Ademoglu Dehr'e kufrederek 
beni incitir. Ben Dehr'in kendisiyim, onun gece ve gunduzunu c;eviririm. 
Bunun manas1 §Udur: Cahiliyet devrinde araplar; vay Dehr'e, bize §6yle 
ve §6yle yaptl, derlerdi. Bbylece Allah'm fiillerini Dehr'e izfde · edip ona 
kufrederlerdi. Aslmda butun §eyleri yapan Allah Azze ve Celle'dir. Bu 
sebeple Dehr'e kufretmelerini yasaklann§tlr. l;)i'Hii, Ebu Ubeyd ve diger 
bilginler boyle bildirmi§lerdir. Allah onlara rahmet etsin. 

Avfi ise, i bn Abbas'm << Allah'! ve Rasuluni.i incitenler>) kavli hak
kmda §6yle dedigini nakleder: Bu a"yet, Hz. Peygamberin Ahtab oglu 
Huyey klz1 Safiyye ile evlenmesini kmayanlar hakkmda nazil olmu§tur. 
Ayetin zahirinden anla§1lan umumL olu§udur. Her kim ne §ekilde olursa 
olsun peygamberi incitirse ; Allah'1 incitmi§ olur. Kim de ona itaat eder
se; Allah'a itaat etmi§ olur. Nitekim imam Ahmed ibn Hanbel der ki; 
Bize Yunus ... Abdullah ibn Muvekkil'den rivayet etti ki; Rasulullah 
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(s.a.) §6yle buyurmu§: Ashab1m hakkmda Allah kafidir. Benden sonra 
onlan kar§lmza almaym. Kim, onlan severse, onlarm beni sevmi§ ol
malanndan dolay1 onlan sevmi§ olur. Kim de onlara bugz ederse, bana 
bugzlanndan dolay1 onlara bugz etmi§ olurlar. Kim, onlan incitirse; be
ni incitmi§ olur. Kim de beni incitirse; Allah'1 incitmi§ olur. Kim Allah'1 
incitirse; Allah'm onlan yakalamas1 yakmd1r. Tirmizi bu hadisi Abide 
ibn Ebu Raita kanallyla ... Abdullah ibn Mugaffil'den nakleder, sonra; 
bu garib bir hadistir ancak bu §ekli ile biliyoruz, der. 

«Mii'min erkekleri ve mu'min kadmlan yapmad1klan bir §eyle in
citenler» Onlara yapmad1klan bir §eyi iziHe edip kotUliigti nisbet eden
ler «Dogrusu bir iftiraYl ve apapk bir gunah1 yuklenmi§lerdir.» Bu a.pa
c;!lk iftiradan maksad; mii'min erkeklerin veya mii'min kadmlarm yap
madlklan §eyleri onlara mal ederek kmamak ve eksik gostermek ic;:in 
ba§kalarma anlatmaktlr. Allah'm bu tehdidine en c;:ok muhatab olanlar 
Allah'1 ve Rasulunu inkar edenlerle, sahabeyi kuc;:uk gosteren, tertemiz 
olduklan konularda kendilerini kmayan ve Allah'm haber verdiginin 
aksine onlara eksik nitelikler atfeden RatlZi'lerdir. <;unku Allah Azze 
ve Celie, muhacir ve ansar'dan ho§nud oldugunu bildirerek onlan ov
mii§tur. Bu cahil beyinsizler ise onlara kufredip eksiklik isnad ederler. 
Onlarm ebediyyen yapmad1klan ve yapmayacaklan §eyleri soylerler. 
Gerc;:ekte onlar ovUlenleri yeren, yerilenleri oven kalbleri tersyuz olmu§ 
kimselerdir. Ebu Davud der ki : Bize Ka'nebi.. . Ebu Hureyre'den nakle
der ki; Rasulullah (s.a.) a: Ey Allah'm Rasulu, g1ybet nedir? diye sorul
dugunda Rasulullah (s.a.) buyurmu§ ki: Karde§ini ho§lanmayacag1 bir 
§eyle anmand1r. Eger karde§imde soyledigim §ey varsa? denilince de; 
eger karde§inde soyledigin §ey varsa onu g1ybet etmi§ olursun: Eger 
soyledigin §ey onda yoksa iftira etmi§ olursun, · demi§. Tirmizi · de Ku
teybe kanallyla ... Ebu Hureyre'den bu hadisi rivayet eder ve; hasen, sa
hih hadistir, der. ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ahmed ibn Seleme ... Hz. 
Ai§e (r.a.)den nakletti ki; o, §6yle demi§: Rasulullah (s.a.) bir gun as
habma Allah katmda ribadan kat kat riba alan §ey nedir? dedi. Ashab1; 
Allah ve Rasulu en iyi bilendir, dediler. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: 
Allah katmda ribadan daha c;:ok riba olan §ey, musliiman bir ki§inin na
musunu helal saymakt1r. Sonra bu 9,yeti okudu. 
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59- Ey peygamber; ef?lerine, k1zlanna ve mii'minlerin 
kadlnlanna soyle: Ustlerine ortii alsinlar. Bu, onlann ta· 
n1n1pta incitilmemeleri i<;in daha elverif?lidir. Allah, Ga
fur, Rahim oland1r. 

60 - Andolsun ki miinaJlklar, kalblerinde hastallk bu
lunanlar, f?ehirde bozguncu haberler yayanlar, buna son 
vermezlerse muhakkak seni onlarla miicadeleye <;ag1nnz 
da sonra <;evrende az bir zamandan fazla kalamazlar. 

61 - La'netlenmif?lerdir. Nerede bulunurlarsa yakala
nirlar ve hemen oldiiriiliirler. 

62 - Allah'1n daha onceaen ge<;enler hakk1ndaki Siin
netidir. Sen, Allah'1n siinnetinde bir degif?iklik bulamaz
sin. 

Allah Teala Rasultine -Allah'm salat ve selam1 onun uzerine ol
sun- mu'min kadmlara -ozellikle degerli olmalarmdan dola)'l e§leri 
ve klzlarma- ustlerine ortu almalanm ve cahiliyet devri kadmlarmm 
kiyafetlerinden ayn ve cariyelerin giyimlerinden farkh bigimde giyin
melerini emretmesini soyluyor. Ayet-i kerime'de yer alan ve ortu diye 
tercume edilen ( '-:"~1 ) kelimesi, himarm uzerine ortlilen ortu
dur. ibn Mes'ud, Ubeyde, Katade, Hasan el-Basri, Said ibn Cubeyr, ib
rahim en-Nehai, Ata el-Horasani ve ba~kalan boyle demi§lerdir. Gunu
muzdeki izar (gar§afm yerine alman ortu) mesabesindedir. 

Cevheri der ki: ( '-:"~\ ) kelimesi ortu anlammadlr. Nitekim 
Huzeyl kabilesinden bir kadm oldurUlen bir ki§iye ag1t yakarak §6yle 
demi::r 

~ahinler ona dogru yuruyor, oynarcasma; 
T1pk1 uzerinde ortUler ( celabib) bulunan ba,kirelerin yurliy\i§li 

gibi. 
Ali ibn Ebu Talha, Abdullah ibn Abbas'm §6yle dedigini nakleder: 

Allah Teala mu'min kadmlara bir ihtiyag igin evlerinden pktlklan za
man, ba§lannm uzerinden ortU orterek ylizlerini kapamalanm ve bir 
tek gozlerini gostermelerini emretmektedir. Muhammed ibn Sirin der 
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ki: Abide es-Selmani'ye Allah Teala'nm uUstlerine orti.ilerini alsmlar.l> 
kavlini sordugumda o; yi.izi.ini.i ve ba§Im ortti.i: sol gozi.ini.i ac;t1, der. 

ikrime der ki : Kadm bogazmm bogumunu orti.isi.i ile (cilbab) orter 
ve onu i.izerine sark1tlr. 

Ibn Ebu Hatim dedi ki: Bize Ebu Abdullah ez-Zahrani yaz1h ola
rak ... Safiyye Bint ~eybe'den nakletti ki; Ummi.i Seleme §6yle demi§: 
((Ustlerine orti.ilerini alsmlar.» ayeti na"zil olunca, ansar kadmlan ba§
lannda si.ikunetten kargalar yuva kurmu§ gibi dl§an c;1ktllar. Uzerleri
ne de siyah elbiseler giyiyorlardl. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bana babam ... Yunus ibn Yezidden nakletti 
ki, o §6yle demi§: Ben Zi.ihri'ye Velide (Arap as1lh olmaYlp ta, araplar 
arasmda dogmu§ bulunan cariye)nin evli veya evlenmemi§ ham " lar 
gibi orti.ini.ip orti.inmeyeceklerini sordum. 0 dedi ki : Eger evlenmi§se 
orter. Ancak cilbab orti.inmez. <;i.inki.i onlann muhsan olanlan di§mda 
hi.ir kadmlara benzemeleri dogru degildir. <;i.inki.i Allah Teala §6yle bu
yuruyor: «Ey peygamber; e§lerine, k1zlarma ve mi.i'minlerin kadmlanna 
soyle: usuerine orti.ilerini alsmlar.l) 

Si.ifyan es-Sevri'nin §byle dedigi rivayet edilir : Zimmilerin kadm
lanmn zinetlerine bakmakta bir beis yoktur. Bu, s1rf fitne korkusuyla 
yasaklanml§tlr, yoksa haram olduklarmdan degil. Sevri bu sozi.ine delil 
olarak da bu ayetteki ((Mi.i'minlerin kadmlanna» ifa,desini ahr. ( *) 

((Bu, onlarm tammpta incitilmemeleri ic;in daha elveri§lidir.» Yani 
boyle yaptlklan takdirde onlann hi.ir olduklan, cariye ve fahi§e olma
dlklan kolayhkla bilinir. 

( *) Bu batliste yer alan. ( '-'LbJI ) kelimesine linlti ltigat bilginimiz As1m . . . \ 

efendi §U anlaffil veriyor: Cilbab ; sinmar vezninde g iimlege denur ... Ve cilbab, nisvan 
taifesine mahsiis bir nevi sevb-1 va sia dentir ki ca r 'dan sagir olur, tistllik dedikleridir. 
AIO. kavlin btirtindti.kleri ca r 'e ( Kadmlarm btirtindtikleri degirmi (;ar§af. §emseddtn 
Samt, Kamiis_i Ttirki) dentir ki Arabistan'da nisvan ana cellabl: tabl:r ederler. Bu di
yarlarda (Tiirkiye) ferace arun bedelidir. Ve ind el-ba'z nisvanm ba§ iirtiilerine de
niir, himar manasma. Ve cilbab; mlilk ve memleket manasma mtista'meldir ... Nite
k im kamis ile daht miilk ve velayetten kina ye olunur. (As1m . Kamiis Terciimesi; I , 
177 ) . 

Metinde yer alan ( JlJ:-1 ) h imar k elimesini Asun efendi fjoyle a(;lkllyor : 
Hima r , kitab vezninde. Bu dahl: mtizdahim v e g a lebe olan cemaat -1 insaniye dentir. 
Ve . hatO.n k1smrmn tesettiir i(;iin ba§larma · iirtdtikleri ya§mak makiilesine dentir ... 
Ve mutlaka bir §ey'i setr iden nesneye deniir . (As1m, Kamiis Tercemesi, II, 305) . 

Metinde yer alan ( .;1 j~l ) izii.r kelimesine de §U mii.nay1 veriyor : tzar ; 
hemzenin kesri ile bedene blirtinecek cii.r ve melhafe 'ye denO.r ... §arih der ki; ger(;i 
m1leliif mutlaka melhafe ile t efsir eyledi, lii.kiD asl-1 izar, belden a§agl tutulan fota 
ve pe§temal makiilesine deniir. Nitekim Rida; belden yukan tutulan sevbe 
denilr. Mesela, Huccacm belden yukan tuttuklan ihram, rida ve belden a §ag1 tut
tuk~arl izar'dlr. (As1m, KamO.s Tercemesi, II, 124 ) . <;eviren. 
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Suddi, «E§lerine, klzlarma ve mu'minlerin kadmlarma soyle: Ust
Lerine ortulerini alsmlar. Bu,, onlarm tammpta incitilmemeleri ic;in da
ha elveri§lidir.n ayeti konusl.mda §6yle dedi: Medine'li fas1klardan bir 
topluluk geceleyin karanhk bast1g1 zaman, Medine sokaklanna <;1kar ve 
kadmlara sata§lrlardi. Medine'nin evleri c;ok dard1. Kadmlar ak§am 
olunca ihtiyac;lanm gidermek ic;in dl§an <;1karlard1. i§te o fas1klar bu 
zamam gozlerler ve uzerinde cilbab bulunan kadm gorurlerse; bu hur
dur, diyerek ondan kac;1mrlardl. Uzerinde cilbab bulunmayan kadm go
rurlerse; bu cariyedir, derler ve ona saldmrlard1. 

Mucahid der ki: Cilbab giymeleri halinde onlarm hur olduklan an
la§lhr ve hie; bir fi:tslk onlara sata§maz. 

((Allah, Gafur, Rahim oland1r.n Bu konuda bilginin mevc·,:::~ olma
dlgl cahiliyet devrinde gec;enleri Allah bagi§lar ve merhamet eder. 

Sonra Allah Teala ac;1ktan inanml§ gorunup ic;lerinde ktifru gizle
yen munaflklan tehdid ederek buyuruyor ki: «Andolsun ki munaflklar, 
kalblerinde hastahk bulunanlar ... » ikrime ve ba§kalan, bu kalblerinde 
hastahk bulunanlarm zaniler oldugunu soylerler. «~ehirde bozguncu 
haberler yayanlar.n Yani dti§man geldi, sava§ var diyerek yalan ve boz
guncu haberleri yayanlar, bu davram§larmdan vazgec;ip hakka don
mezlerse «Muhakkak seni onlarla mucadeleye c;ag1nnz da sonra c;ev
rende az bir zamandan fazla kalamazlar.n Ali ibn Ebu Talha, ibn Ab
bas'tan naklen <<Seni onlarla mucadaleye c;ag1nnz dan kavline; seni on
larm iizerine hakim k1lanz da, anlamm1 vermi§tir. Katade merhum da 
der ki: Bu ifade, seni onlarla sava§a te§vik ederiz de, demektir. Siiddi 
ise; onlan sana tamtlnz, anlamm1 vermi§tir. «Sonra c;evrende az bir 
zamandan fazla kalamazlar.n Yani Medine'de. «La'netlenmi§lerdir.>> Bu 
ifade, Medine'den kovulmu§ ve uzakla§ffil§ olarak bir miiddet kaldlk
lan s1rada la'netlenmi§ olarak kahrlar anlammda hal'dir. «Nerede bu
lunurlarsa yakalamrlar.n Nerede bulunurlarsa zelil ve azmhkta olduk
lan ic;in yakalamr «Ve hemen oldiiriiltirlern. 

«Allah'm daha onceden gec;enler hakkmdaki siinnetidir.» Bu Al
lah'm nifak ve kiifiir iizerinde direnen ve bulunduklan durumdan vaz
gec;meyenlere uygulad1g1 her zamanki siinnetidir. Buna gore iman ehli
ni onlarm iizerine hakim kllar ve mii'minler onlan ezip gec;erler. «Sen 
Allah'm siinnetinde bir degi§iklik bulamazsm.>> Yani Allah'm bu konu
daki sunnetini degi§tirip tebdil edemezsin. 
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~v.L ~0l-fJ~ ... ~VJ·v 
63 - insanlar sana k1yametten so~arlar. De ki: Onun 

bi1gisi ancak Allah katlndadJr. Ne bilirsin, belki de o saat 
yak1nda oluverir. 

64 - Muhakkak ki Allah, kafirleri la'netlemi~tir. Ve . 
onlara <;alg1n alevler haz1rlamu~tlr. 
· 6'5 - Orada temelli. kahrlar, ne bir d ost ve ne de bir 
yarchmc1 bulamazlar. 

66 - 0 gun, yuzleri ate~te c;evriliriken; ne olurdu ke~ki 
Allah'a itaat etseydik, peygambere de itaat etseydik, der
ler. 

67 ~ Ve dediler ki: Rabbnmz, biz buyliklerimize ve yo
neticilerimize itaat etmi~tik. Onlar da bizi yoldan saptlr
dllar. 

68 - Rabbimlz, onlara azabdan iki kat ver. Ve onlan 
buyuk bir la'netle la'netle. 

Allah TeaJa; Rasulune kendisinin k1y~.met konusunda bir bilgiye 
sahib olmad1gm1 binaenaleyh insanlar kendisine bu konuyu sorarlarsa 
herhangi bir §ey soylememesini bildiriyor. A'r9J suresinde varid oldugu 
gibi bu konuda bilgiyi Allah'a havale etmesini haber veriyor. Bilindigi gi
bi A'rat suresi mekkidir, bu sure ise medenidir. Mekke donemi boyun
ca .peygamberin k1yamet konusundaki bilgiyi Allah'a havaJe etmesi du
rumu devam etmi§ ancak burada k1yametin yakm oldugunu §U ifade
lerle bildirmi§tir : «De ki : Onun bilgisi ancak Allah katmdadir. Ne bi
lirsin, belki de o saat yakmda oluverir.)) Nitekim diger ayetlerde de §OY
le buyurmu§tu : «Kiyi3met yakla§tl, ay yanldL )) (Kamer, 1), «insanla
rm hesab verme vakti yakla§tl. Fakat onlar hala gaflet ir;inde ytiz r;e
viriyorlar.)) (Enbiya, 1) , «Allah'm emri geldi. Art1k onu acele istemeyin.» 
(Nahl, 1). 

Muteakiben Allah Teala buyuruyor ki : «Muhakkak ki Allah, kafir
leri la'netlemi§tir. >> Onlan rahmetinden uzakla§tirmi§tir. <<Ve. onlara t;Il
gm alevler hazirlami§tlr. >> Yani ahiret diy9.rmda. «Orada temelli kallr--:_ 
lar.>> Surekli orada kalacaklardir. Ne qrdan t;Ikanhrlar, ne de o azab yak· 
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olup biter. <<Ne bir dost ve ne de bir yardtmc1 bulamazl~r.u Onlar i~in 
ne bir yard1mct, ne de bir imdada geleb vardtr ki kendilerini i~inde bu
lunduklan azabdan kurtarsm. 

«0 gun, ylizleri ate~te ~evrilirken; ne olurdu ke~ki Allah'a itaat et
seydik, peygambere de itaat etseydik; derler.)) Yuzleri listu atei}e tutul
duklannda ve yuzleri cehennem alev.iyle yand1gmda; kei}ki, dunya ha
yatmdayken Allah'a ve Rasulune iti'tat edenlerden olsayd1k, diye te
menni ederler. Nitekim Allah Teala Furkan suresinde onlarm Arasat'
daki hallerini de ~oyle haber vermii}ti: «0 gun; zalim kimse iki ellerini 
1s1rarak; Ne olurdu ben de peygamberle beraber bir yol tutsayd1m, diye
cektir. Vay bai}lma gelene: Ke§ki falancay1 dost edinmeseydim. Andol
sun ki beni, bana gelen Zikir'den o sapt1rd1. :;;eytan, insam yapayalmz 
ve yard1ms1z b1rakandu·.u (Furkan, 27-29). Allah Teala «Kafirler bir za
man gelir ki musluman olmay1 isteyeceklerdir.n (Hicr, 2) buyuruyor. 
Burada ise onlann dunyada iken Allah'a ve Rasultine itaat edenlerden 
olmay1 temenni ettiklerini haber veriyor. <<Ve dediler ki: Rabb1nnz, biz 
btiytiklerimize ve yoneticilerimize it~at etmi§tik. Onlar da biz1· yoldan 
sapt1rd1lar.ll Tavus buradaki ( \:.)..)L..,. ) kelimesinin, se~kinler ve 
e§rat demek oldugunu bi.ldirir. ( l:JI_r.S' ) kelimesinin de bilgin-
ler oldugunu ifade eder. Ibn Ebu Hatim bunu boylece rivayet etmi§tir. 
Yani onlar derler ki: Biz buyuklerimize yani yoneticilerimize ve ya§llla
nmlza uyduk, peygamberlere muhalefet ettik ve onlarm bulunduklan 
yolun ayn oldugunu, yoneticilerimizin yolunun da ayn oldugunu ka
bul ettik. Ancak gordtik ki; onlann tuttuklan hi~ bir yol yoktur. «Rab
blmlz, onlara azabdan iki kat ver.n Bizi aldat1p kufre stirtiklediklerin
den dolay1. uVe onlan btiylik bir la'netle la'netlel) Kurra'dan bir klSml 
bunun ( i .r.f ) i}eklinde ba ile okurken bir k1snn da ( \ _r.S' ) §ek
linde peltek se ile okur ki mana her iki §ekilde de birbirine yakmdlr. 
Nitekim Abdullah ibn Amr'm hadisinde nakledilir ki; Ebubekir (r.a.) 
§byle demii}: Ey Allah'm Rasulli, bana bir du8. ogret ki namaz1mda: o 
duayt okuyaytm. Rasulullah (s.a.) buyurmu§ ki : Allah'1m, dogrusu ben 
kendime ~ok zulmettim. Senden ba§ka glinahlan affeden yoktur; oyley
se kendi kapmdan bir bagl§lama ile beni affet ve bana merhamet et. 
Muhakkak ki Gafur, Rahim Sen'sin Sen, de. Bu hadisi Buhari ve Mus
lim Sahih'lerinde tahric etmi§lerdir. Baz1lan biiylik bir zuliimle der
kell: baz1lan da ~ok zultimle diyerek ( '-:-' ) ile ( C:? ) ve ( ~ ) 
ile ( ~ ) §eklinde okumu§lardlr ki her iki m8na da sahihtir. BaZllan 
da her iki ifadeyi dwUannda birle§tirmeyi mlistahab gormli§lerdir. An
cak bu gorli§lin lizerinde durulmas1 gerekir. Evl?l. olan \ ~ ) ile 
( ~ ) §eklinde okunmas1d1r. Aynca okuyucu da her iki k1raet ara
smda se'rbesttir. Hangisiyle okursa o glizeldir ve ikisini birle§tirmesine 
gerek yoktur. Allah en iyisini bilendir. 
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Ebu'l-Kas1m et-Taberani der ki : Bize Muhammed ibn Osman ibn 
Ebu ~eybe, Ubeydullah ibn Ebu RiHi'den nakletti ki ; o, babas1mn Hz. 
Ali ile birlikte §ehid olanlarm arasmda Haccac ibn Amr ibn Raziyye'nin 
adm1 verdigini ve kar§Ila§tlgl zaman onun §byle dedigini bildirir: Ey 
Ansar toplulugu, Rabb1m1zla bulu§tugumuz zaman siz Rabb1m1za: Rab
bimiz, biz biiyiiklerimize ve yoneticilerimize itaat etmi§tik, onlar da bizi 
yoldan saptlrdllar. Rabb1m1z onlara azabdan iki kat ver ve onlan bii
yiik bir la'netle la'netle mi demek istiyorsunuz? 

69 - Ey iman edenler, Musa'ya eziyet vermi~ olanlar 
gibi olmaym. Nitekim Allah, onu soyledikleri ~eyden uzak 
tutmu~tu. Ve o, Allah katinda degerli idi. 

Hz. Miisa'YI incitenler 

Buhari bu ayetin tefsirinde der ki: Bize ishak ibn ibrahim ... Ebu 
Hiireyre'den nakletti ki Rasulullah (s.a.) §byle buyurmu§: Dogrusu 
Musa, c;ok degerli bir ki§iydi. i§te Allah Teala'nm «Ey im9.n edenler, 
Musa'ya eziyet vermi§ olanlar gibi olmaym. Nitekim Allah, onu soyle
dikleri §eyden uzak tutmU§tU. Ve o, Allah katmda degerli idi.» ayetin
den maksad i§te budur. Buhari bu a,yetin tefsirinde bu hadisi c;ok k1sa 
olarak irad etmi§, ancak peygamberler boliimiinde aym senedle Ebu Hii
reyre'den rivayet ederek §byle demi§tir: Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: 
Musa Aleyhisselam c;ok hayah bir ki§iydi. <;ok kapahyd1. Utancmdan 
derisinin hie; bir yeri goriilmezdi. israilogullarmdan ona eziyyet eden
ler dediler ki : Musa derisinde ya abra§hk veya §i§lik veya bir Met bu
lundugu ic;in bu kadar gizlenip ortiiniiyor. Bunun iizerine Allah Azze 
ve Celie Musa Aleyhisselam'I onlarm soylediginden uzak tuttu. Musa 
bir gun tek ba§ma kalmi§tl. Elbisesini c;1kanp bir ta§m iizerine koydu, 
sonra Yikand1. Y1kanmaYl bitirince elbisesine dogru yoneldi, almak is
tedi, ta§ elbisesini Zlplatarak kac;Irdl. Musa a,s9~Sllll ahp ta§m pe§ine 
ko§tu ve; ey ta§ elbisem, ey ta§ elbisem, diye soyleniyordu. Nihayet is
railogullarmdan bir toplulugun yanma vard1. Onu Allah Azze ve Cel
le'nin yaratt1g1, en. giizel bic;imde c;1plak olarak gordiiler. Boylece Allah 
onlarm soylediklerinden Musa'Yl uzak tuttu. Ta§ durdu ve Musa elbi
sesini ahp giydi. Asas1yla ta§a vurmaya ba§ladl. Allah'a andolsun ki 
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Musa'mn ii~ dort veya be§ darbesinin etkisiyle ta§ta iz kaldl. i§te Allah 
Teala'mn «Ey iman edenler, Musa'ya eziyet vermi§ olanlar gibi olma
ym. Nitekim Allah, onu soyledikleri §eyden uzak tutmu§tu. Ve o, Allah 
katmda degerli idi.» ayetinin manas1 budur. Bu hadisin siyak1 hem gii
zel, hem de uzundur. Bu hadis Miislim'den ayn olarak Buhari'nin tek 
ba§ma rivayet ettigi hadislerdendir. 

imam Ahmed ibn Hanbel dedi ki: Bize Revh Hasan'dan Hellas ve 
Muhammed de Ebu Hiireyre'den naklettiler ki; Rasulullah (s.a.) bu 
ayetin tefsirinde §Oyle buyurmu§: Musa, ~ok hayall ve ortiinen bir ki
§iydi. Hayasmdan dolay1 viicudunun derisinden hi~ bir yeri goriinmez
di ... Sonra Ahmed ibn Hanbel bu hadisi uzun uzad1ya Buhari'nin nak
lettigi bi~imde naklediyor. Ahmed ibn Hanbel bu ayetin tefsirinde de 
Revh kanahyla ... Ebu Hiireyre'den aym hadisi aym §ekilde nakleder. 
Siileyman ibn Mihran kanallyla da ibn Abbas'tan nakleder ki: 0, ccMu
sa'ya eziyet vermi§ olanlar gibi olmaym.» ayetf konusunda §6yle demi§: 
Kavmi Musa'ya dediler ki : Sen viicudunda §i§lik bulunan birisin. Musa 
bir giin ~1k1p y1kanmak istedi. Elbisesini bir kayamn iizerine b1raktl. 
Sudan ~1kmca kaya elbisesini allp z1plamaya ba§ladl. Musa'da <;:ml<;:lp
lak kayayt izledi. Nihayet kaya israilogullanmn meclisinden bir mec
lise vard1. ibn Abbas der ki: Onlar, Musa Aleyhisselam'm viicudunda 
§i§kinlik bulunmad1gm1 gordiiler. i§te Allah Te8J3!mn ccNitekim Allah, 
onu soyledikleri §eyden uzak tutmu§tU.» kavlinin manas1 budur. Aym 
§ekilde bu hadisi Avfi de ibn Abbas'tan nakleder. 

Hat1z Ebu Bekr el-Bezzar der ki: Bize Revh ibn HMim ve Ahmed 
ibn Mualla .. . Enes ibn Malik'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle 
buyurmu§: Hz. Musa <;:ok hayah bir ki§iydi. Bir giin o, ytkanmak i<;:in 
suya girdi. Elbisesini bir kayamn iizerine koydu. Ve az kalsm avret ma
halli goriiniiyordu. israilogullan dediler ki: Musfl"'nm viicudunda bir 
§i§kinlik var veya onda bir araz var. Bununla Musa'nm elbisesini <;:Ikar
masmi kasdediyorlardl. Kaya Musfl. Aleyhisselam'm elbisesini yiiklene
rek israilogullannm meclisinin bulundugu yere kadar geldi. Onlar 
Musa'yt erkeklerin en giizel bi<;:iminde gordiiler -Veya buna benzer bir 
ifade kulland1- i§te Allah Teala'nm: c< Nitekim Allah, onu soyledikleri 
§eyden uzak tutmU§tU.» kavlinin manas1 budur. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bana babam ... Ali ibn Ebu Talib'den naklet
ti ki; o, «Allah, onu soyledikleri §eyden uzak tutmu§tU.» kavli hakkm
da §6yle demi§: Musa ve Harun daga <;:Iktllar. Harlin Aleyhisselam ora
da oldii. israilogullan Hz. Musa'ya dediler ki : Onu sen oldiirdiin. <;iin
kii o, bize senden daha yumu§ak davramyordu ve daha <;:ok haya sahi
biydi. Musa Aleyhisselron'a bu sebeple eziyet ettiler. Allah Teala melek
lere emretti de; onu ald1lar ve israilogullanmn meclislerinin bulundugu 
yere gotiirdiiler, boylece onun oldiigiinii soylediler. Hfl"run Aleyhisse-
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lam'm kabrinin yerini dilsiz birinden ba§kasi bilmedi. Allah da onu 
kor ve sag1r etmi§ti. Bu haberi ibn Cerir Taberi, Ali ibn Musa et-Tusi 

. kanahyla ... Hz. Ali'den nakleder. Sonra der ki: Eziyet lafz1yla kasdedi
len manarun bu olmas1 caizdir. Ancak birinci anlamm kasdedilmi§ ol
masi da caizdir. Allah Teala'mn kavlinden daha uygun bir soz bulmak 
mumkiin degildir. Ben derim ki: Her iki anlamm da kasdedilmi§ olmas1 
muhtemeldir. Bunun yams1ra ba§ka anlamlarm da kasdedilmi§ olmas1 
caizdir. Allah en iyisini bilendir. 

imam Ahmed ibn Haribel der ki: Bize Ebu Muaviye ... Abdullah'tan 
nakletti ki; o, §Oyle demi§: Rasulullah (s.a.) bir gun bir ganimet taksim 
etti. Ansar'dan bir adam; bu taksimde Allah'm nza.s1 kasdedilmemi§tir, 
dedi. Abdullah der ki : Ben ona; ey Allah'm du§mam muhakkak senin 
bu soziinu Rasulullah (s.a.)a haber verecegim, dedim. Rasulullah (s.a)a 
bu bildirilince, onun yuzu k1zard1, sonra §Oyle buyurdu: 

:;~~ ~~~0: )f'\~~_,i ~;~ }'11(-J. 
Allah Musa'ya rahmet etsin, bundan ~ok daha fazlas1yla eziyet gor

mu§tu de sabretmi§ti. Bu hadisi Buhari ve Muslim Sahih'lerinde Siiley
man ibn Mihran kanahyla Abdullah'tan naklederler. 

Bu hadisin bir ba§ka rivayetini de imam Ahmed ibn Hanbel Hac
cac kanahyla .. . Abdullah ibn Mes'ud'dan nakleder. Abdullah ibn Mes'
ud der ki: Rasulullah (s.a.) ashabma; sizden biriniz ashabimdan· bana 
hi~ bir §ey (soz) getirmesin, ~unku ben sizin yammza kalbi rahat olarak 
t;Ikmak isterim, dedi. Rasulullah (s.a.)a mal getirilmi§ti ve o, bunu tak
sim ediyordu. Ben iki adama rastlad1m. Biri arkada§ma §oyle diyordu: Al
lah'a andolsun ki Muhammed bu taksimiyle ne Allah nzas1m, ne de 
ahiret diyarm1 gozetti. Abdullah ibn Mes'ud der ki: Ben, durdum ve on
larm soylediklerini iyice duyduktan sonra, Rasulullah'a gelip dedim ki: 
Ey Allah'm Rasulu, sen bize; hi~ bir kimse bana ashab1mdan bir §ey (laf) 
ula§tirmasm, demi§tin. Ben falanca ve falancaya rastlad1m, onlar §oyle 
ve §Oyle diyorlardl. Bunun uzerine Hz. Peygamberin yiizu klzardi ve ona 
~ok ag1r geldi. Sonra buyurdu ki: B1rak onlan, Musa. bundan ~ok daha 
fazla eziyetle kar§Ila§tl da sabretti. Ebu Davud da bu hadisi Edeb Babm
da Muhammed ibn Yahya kanahyla Ebu Ha§im'den k1saca nakleder ve 
§oyle der: Rasulullah (s:a.) buyurdli ki: Hi~ bir kimse bana ashablm
dan bir §ey (laf) ula§tlrmasm. yunku ben sizin yammza kalbi rahat 
olarak ~1kmak isterim. Keza Tirmizi de Menk1beler Babmda aym hadisi 
nakleder, sadece raviler arasmda fazlaca Zeyd ibn Zaide'yi zikreder. 
Keza Tirmizi, Muhammed ibn ismail kanahyla da aym hadisi muhta-

Tefsir, C : XII; F . 415 
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sar olarak Ebu Ha§irn'den nakleder. Yalmz isna.dmda Siiddi'nin ad1m 
da ekler ve; bu hadis, bu §ekliyle garibtir, der. 

uVe o, Allah, katmda degerli idi.» Onun Rabbi Allah Azze ve Celle 
katmda degeri ve mertebesi vard1. Hasan el-B~ri der ki: Onun Allah 
katmda duas1 makbul idi. Selef'ten ba§kalan da dediler ki: Allah'tan ne 
istedi ise Allah onu kendisine verrni§ti. Ancak Allah'1 gormek isteyince 
f'\llah Azze ve Celie bunu kendisine vermedi. Baz1lan da dediler ki: Onun 
yiice degerlerinden birisi de, karde§i Harun'a §efaat edip Allah'm ken
disiyle beraber onu da el~i olarak gondermesini istemesi ve Allah'm da.· 
onun istegini kabul edip ccVe rahmetimizden otiirii ana karde§i H~
run'u da bir peygamber olarak bag1§lad1k.>> (Meryem, 53) buyurma
Sldlr. 

o> / •:sf o_,~J o} ® t? .& o,.. J J \ ,# > ~ ") ' ,-" > _.., ···.), , .... ,.\ ... ·~ -~. ~.c:.~~,,~ .... --~\\~~\\ :""tj~\1.:\\;' 
~ ~ , •' ~ ' ) '_)! J) ~ y ~ ~ ~ 

. ~~ 

~~I:""~ / 0 _, _, ). ~ \ ,# •o/ 'b > 
~~ \j)j~~/~~f~\t:J;~~~ 

70 - Ey iman edenler, Allah'tap kor.kun ve dogru soz 
s6yleyin. 

71 - Ki 0 da i~lerinizi diizeltslfl. ve giinahlanmz1 ba
gi~lasin. Kim, Allah'a ve Rasflliine itaat ederse; gen;ekten 
biiyiik bir kurtulu~la kurtulmu~tur. 

Dog-ru Soz 

Allah Te8Ja; mO'min kullarma kendisinden korkmalanm ve onu 
gorOyormu~ gibi ibadet etmelerini emrediyor. Sonra da dogru soz soy
lemelerini bildiriyor. Sap1khg1 ve egriligi bulunmayan dosdogru soz soy
lemelerini. Boyle yaptlklan takdirde Allah'm da kendilerinin yapt1klan 
i§leri salih amele donii§tiirecegini, iyi i§lerde kendilerini muvaffak kl
lacagmi ve ge~rni§ giinahlanm bag1§layacag1m va'dediyor. Aynca gele
cekte vaki' olacak giinahlarmdan dolaYI da kendilerine tevbeyi ilham 
edecegini bildiriyor. 

uKim, Allah'a ve RasUliine itaat ederse; ger~ekten biiyOk bir kurtu
lU§la kurtulrnu§tur.l> Cehennemden uzakla§tmhp ebedi nimet yurduna 
gotiiriilmii§tiir. 

ibn Ebu Hatim dedi ki : Bize babam ... Ebu Musa el-E§'ari'den nak
letti ki ; o, §oyle derni§: Rasulullah bize bir gun ogle namazm1 klldlrdl. 
Namaz1 bitirince eliyle i§aret etti, biz de oturduk. Buyurdu ki : Muhak-
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kak ki Allah bana, size Allah'tan korkmamz1 ve dogru soz soylemenizi 
emretmemi buyurdu. Sonra hammlar geldiler. Onlara da dedi ki : Mu
hakkak ki Allah bana, size Allah'tan korkmamz1 ve dogru soz soyleme
nizi emretmemi buyurdu, ey hammlar. 

ibn Ebu Diinya «et-Takva» kitabmda der ki: Bize Muhammed ibn 
Abbad ibn Musa ... Hz. Ai§e (r.a .)nin §6yle dedigini bildirdi: Rasulul
lah (s.a.) ne zaman minbere ~Ikmi§Sa muhakkak ki «Ey iman edenler, 
Allah'tan .korkun ve dogru soz soyleyin.» ayetini okudugunu i§itmi§im
dir. 

Abdurrahim ibn Zeyd'in hadisinde .. . Abdullah ibn Abbas'tan mev
kuf olarak nakledilir ki; Rasulullah (s.a .) §6yle buyurmu§: Kim insan
larm en §ereflisi olmak istiyorsa Allah'tan korksun. ikrime ise dedi ki: 
Dogru soz La ilahe illallah'd1r. Ba§kalan da dediler ki: Buradaki 
( ...u..WI ) kelimesi dogruluk demektir. Miicahid ise egrilikten ka~mmak 
oldugunu bildirir. Bir ba§kas1 ise bunun dogru yol oldugunu bildirir. 
He psi de hakt1r. 

72 - GerQekten Biz emaneti goklere, yeryuzune ve 
daglara sunduk da onlar bunu yiiklenmekten Qekindiler. 
Ve korkup titrediler. Onu insan yiiklendi. Dogrusu insan, 
pek zalim ve pek cahil oldu. 

73- Bunun sonucu olarak Allah; miinaf1k erkekleri 
ve miinaJJ.k kad1nlan, mii!?rik erkekleri ve mii!?rik kadm
Ian azaba ugratacak, mii'min erkeklerle, mii'min kadinla
rm tevbelerini kabul buyuracaktlr. Ve Allah Ga.ff1r, Rahim 
oland1r. 

Allah'm Emaneti 

Avfi, ibn Abbas'tan naklen der ki : Emanet kelimesi ile kasdedilen 
itaattlr. Hz. Adem'e emaneti sunmazdan once Allah Teala onu yerlere, 
daglara ve goklere sunmu§, onlar buna gii~ yetirememi§ler. Bunun iize
rine Adem'e buyurmu§ ki : Ben, emaneti goklere, yeryiiziine ve daglara 
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sundum onlar buna gii<; yetiremedi. Sen onu yiiklenebilir misin? Adem 
demi§ ki: Rabb1m, onda ne var? Allah Tea.la buyurmu§ ki: iyi davramr
san miikatat goriirsiin, kotii davramrsan cezalandmhrsm. Adem ema
neti almi§ ve onu yiiklenmi§. i§te Allah Teala'nm uOnu insan yii~lendi. 
Dogrusu insan, pek zalim ve pek cahil oldu.» kavlinin manas1 budur. 

Ali ibn Ebu Talha ise Abdullah ibn Abbas'tan emanetin, farzlar ol
dugunu soyledigini nakleder. Allah bu farizalan goklere, yeryiiziine ve 
daglara sunmu§ ve onu yerine getirdikleri takdirde kendilerini sevaba, 
kaybettikleri takdirde az9,ba miistehak k1lacagm1 bildirmi§, onlar bun
dan ho§lanmayarak isyan etmeksizin emflneti iistlenmekten ka<;mmi§
lar. Onlar, Allah'm borcunu yerine getirememekten korkarak ta'zim
den dolay1 bunu iistlenmekten ka<;mmi§lardL Sonra Allah Teala onu 
Adem'e sunmu§, Adem de ondaki her §eyi kabul etmi§tir. i§te Allah Te
ala'mn «Onu insan yiiklendi. Dogrusu insan, pek zalim ve pek cahil ol
du.)) kavlinin manasi budur. 

ibn Cerir Taberi der ki: Bize ibn Be§§ar ... Abdullah ibn Abbas'm 
bu ayet konusunda §Oyle dedigini nakletti: Hz. Adem'e emanet sunu
lup; onu biitiiniiyle al, itaat edersen, seni affederim isyan edersen seni 
azablandmnm denildiginde, o; kabul ettim, dedi. Ancak o giiniin ikindi 
vaktiyle ak§am vakti aras1 kadar bir sure ge<;meden giinah1 i§ledi. Dah
hak da Abdullah ibn Abbas'tan buna benzer bir rivayet nakletmi§tir. 
Ancak bu rivayetin iizerinde durulmas1 gerekir. <;iinkii Dahhak ve ibn 
Abbas arasmda bir kopukluk vard1r. Allah en iyisini bilendir. Miicahid, 
Said ibn Ciibeyr, Dahhak, Hasan el-Basri ve bir ba§kas1 buradaki ema
netin, farzlar oldugunu soylemi§lerdir. Ba§kalan da bunun itaat anla
mma geldigini soylemi§lerdir. A'me§, Ebu Duh9, kanahyla Mesruk'dan 
nakleder ki; Ubeyy ibn Ka'b §6yle demi§: Kadmm kendi namusuna sa
hip olmas1 emanet demektir. Katade ise emanetin; din, farzlar ve Al
lah'm haddleri oldugunu soylemi§tir. Baz1lan da emanetin ciinub iken 
Yikanmak oldugunu bildirmi§lerdir. Malik, Zeyd ibn Eslem'in §Oyle de
digini nakleder: Emanet ii<;tiir: Namaz, oru<; ve ciinub iken gusletmek. 
Biitiin bu sozlerin arasmda <;eli§ki yoktur. Aksine hepsi aym noktada 
birle§mektedir ki bu da emanetin, miikellefiyet ve emirlerle yasaklan · 
§artlanyla birlikte kabul anlamma gelmesidir. insanoglu bu miikelle
fiyetleri yerine getirince seva,ba nail olur, terkederse cezfl,ya lay1k olur. 
insan zaYJfhgl, cahilligi ve zalimligine ragmen, bunu kabul etmi§tir. Al
lah'm muvaffak klldiklan ki§iler bu niteliklerden uzakt1r. Yard1m an
cak Allah'tan dilenir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bana babam ... Hasan el-Basri'den nakletti 
ki; o, bu ayeti okuduktan sonra §6yle demi§: Allah Teala y1ld1zlarla siis
lenmi§ yedi kat gbge ve yiice Ar§'I ta§Iyanlara emaneti sunup ta kendi
lerine; emaneti yiiklenip onda bulunanlan kabul ediyor musunuz? de-
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diginde onlar; ne var it;inde? dediler. Onlara; iyi davramrsan miikafata. 
nail olur, kotii davramrsan cezaya miistehak olursun, denildi. Bunun 
iizerine onlar; hay1r, dediler. Sonra ema,net daglarla peki~tirilmi~ ve 
diitndiiz ovalarla yeraltu:l.a serilmi~ alan saglam yedi kat yere sunulup; 
emaneti ve anun it;inde bulunanlan ta~1r rmsm? denildi. 0; it;inde ne 
var? dedi. Ona; iyi davramrsan miikafata nail alursun, kotii davramr
san cezaya lay1k alursun, denildi. Bunun iizerine yeryiizii; haytr, dedi. 
Sanra katl ve sarp daglara bu emanet sunuldu ve ana; emaneti ve it;in~ 
de bulunanlan ta~1r m1sm? denildi. 0; ne var anda? deyince, iyilik ya
parsan miikafata nail alursun, kotiiliik yaparsan cezaya laytk alursun, 
denilince, hay1r, dedi. 

Mukatil ibn Hayyan der ki : Allah Teala mahlllk:U1m yaratmca in~ 
sanlan, cinleri, gokleri, yeri ve daglan taplad1. Once goklerden ba~laytp 
anlara emaneti sundu - ki bu, itaat demektir- ve bunu ta~1r m1sm1z? 
buyurdu. Bunun ta~minas~ neticesinde lutuf, keramet ve cennette se
vab var dedi. Onlar; Rabb1m1z, biz bu i~e gii~ yetiremeyiz, bizim kuvve
timiz yoktur. Biz yalmzca Sana itaat edenleriz, dediler. Sanra emaneti 
yeryiiziine sundu ve ana; bu emaneti ta~1r m1sm? Benden allp kabul 
eder misin? 0 zaman sana lutuf ve kerameti ihsan ederim, buyurdu. 
Yeryiizii; Ya Rabbi bizim buna sab1r ve takat1m1z yaktur. Biz yalmzca 
Seni dinler ve itaat ederiz. Bize emrettigin bir §eyde Sana asla isyan 
etmeyiz, dedi. Sanra Allah Teala Adem'i kendisine yakla§tlnp dedi ki : 
Bu emaneti ta~1r ve ana hakk1yla riayet eder misin? Bunun iizerine 
Adem dedi ki: 0 zaman Senin katmda bana ne var? Allah Teala buyur
du ki: Ey Adem, iyi davramrsan ve itaat edip em~mete ri3,yet edersen, 
Benim katlmda sana lutuf var, ihsan ve cennette giizel sevablar var. 
isyan edip emanete geregi gibi ria,yet etmezsen, Ben seni azablandmr, 
cezalandmr ve cehenneme atanm. Adem dedi ki: Rabb1m, raz1 aldum, 
kabul ettim ve emaneti yiiklendim. Bunun iizerine Allah Azze ve Celle; 
ben de a emaneti sana yiikledim, buyurdu ki i§te ('Onu insan yiiklendi.n 
kavlinin manas1 budur. ibn Ebu Hatim bu rivayeti nakleder. 

Miicahid'in ~oyle dedigi nakledilir : Allah Teala emaneti goklere su
nunca, gi:ik; ey Rabbmuz Sen bana y1ld1zlan, gi:ik ehlini ve digerlerini 
yiikledin. Ben sevabtan ba§ka bir §eyi istemem ve bir farizayt da yiik
lenmem, dedi. Miicahid dedi ki : Allah Teala emaneti yeryiiziine sundu, 
yeryiizii dedi ki: Ey Rabb1m, bana agac;lan yiikledin, 1rmaklan iizerim
den ak1ttm, .. yeryiiziiniin sakinlerini amuzuma bindirdin. Ben sevab is
temem ve bir farizayt da yiiklenmem. Daglar da aym §ekilde soyledi. i§
te Allah Teala'mn ((Onu insan yiiklendi. Dagrusu insan, pek zalim ve 
pek cahil aldu.n kavlinin manas1 budur. Yani i§in sanunda boyle aldu 
demektir. ibn Ciireyc de aym §ekilde soylemi~tir . ibn E§Vft' der ki : Al
lah Teala emaneti gokler, yeryiizii ve daglara sununca, ii~ giin ve gece 
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Allah'a feryad ederek dediler ki: Rabb1m1z, bizim bunu yapmaya taka
tirmz yoktur ve sevab da istemiyoruz. 

Sonra ibn Ebu Hatim der ki: Bize babam ... Zeyd ibn Eslem'den bu 
ayetin tefsiri konusunda §6yle dedigini nakletti: insanoglu; ba§Imla 
goztim tizerine, dedi. Bunun tizerine Allah TeaUt; Ben de sana bu ko
nuda yard1mc1 olacag1m, seni iki gozle destekleyecegim. Onlar Benim 
ho§lanmadigim bir konuda seninle tarti§acak olursa, Ben onlan kapa
yacagim. Dilini de iki katla destekleyecegim. Eger Benim hO§lanmadi
gim bir §eyde seninle tarti§acak olurlarsa onu da katlayacag1m. Avret 
mahallini de elbise ile destekleyecegim. Onu sen Benim ho§lanmadlgim 
yerde agmayacaksm. Sonra Ebu H§,zim'den de aym riva.yet nakledil
mi§tir. 

ibn Cerir Taberi der ki: Bize Yunus ... ibn Zeyd'den bu ayetin tef
siri konusunda §6yle dedigini nakleder: Allah Teala goklere, yerytiztine 
ve daglara emanetini sundu ve onlarm tizerine dini emirleri farz kila
cagmi bildirdi. Bunun neticesinin sevab veya ceza oldugunu belirtti ve 
din konusunda onlan emanetgi k1ldigm1 haber verdi. Onlar; hay1r, de
diler. Biz Senin emrine boyun egeriz. Ne sevab, ne de ceza isteriz. ibn 
Zeyd dedi ki: Allah Teala emaneti Adem'e sundu. Adem; ba§Imla goztim 
tizerine dedi. ibn Zeyd dedi ki: Bunun tizerine Allah Teala, buyurdu k.i: 
Sen bu emaneti ytiklenirsen, sana Ben de yard1mc1 olurum. Goztine bir 
perde koyanm. Senin il;in helal olmayan bir §eye bakmaktan kagmir
san o perdeni indiririm. Dilin igin bir kap1 ve kilit koyanm. Eger haram 
olan bir §eyi konu§maktan gekinirsen onu kilitlerim. A vret mahallin 
igin bir ortti koyanm. Sen onu ancak Benim senin ic;in helal kild1g1m , 
yerlerde ac;arsm. 

ibn Cerir Taberi der ki : Bana Said ibn Amr es-Sekkuni .. . Peygam
berin ashabmdan olan Hakem ibn Umeyr'den nakletti ki; o, Rasulullah 
§6yle buyurdu, demi§tir : Emanet ve vefa, peygamberlerle birlikte Adem
oglunun tizerine indirildi. Peygamberler ema.net ve vefa. ile gonderildi
ler. Onlardan kimisi Allah'm Rasulti, kimisi nebisi, kimisi de hem nebisi 
hem rasultidtir. Kur'an Allah'm kelam1d1r. Arap ve arap olmayan her
kese indirilmi§tir. Araplar da, arap olmayanlar da Kur'an'm emrini, 
stinnetin emrini kendi dilleriyle ogrenmi§lerdir. Allah Te9J9., yapmalan 
gereken hie; bir emri, sakmmalan gereken hig bir §eyi b1rakmaks1zm 
btittintiyle delilleriyle birlikte onu insanlara ac;Iklarm§tlr. Her dil men
subu iyiyi ve kottiyti kendi dilinde bilir. Sonra ilk kaldmlacak §ey ema
nettir. Ancak onun izi insanlarm kalbinin derinliginde kallr. Sonra ve
fa, ahd ve zimmet kaldmllr. Kitaplar kahr. Alim amel eder, cahil ise onu 
bilir ve inkar eder, emaneti ta§Imaz. Nihayet bana ve timmetime kadar 
gelir. Allah ancak helak olacak olanlan helak eder. 0 emaneti, terke
denden ba§kas1 gormezlikten gelmez. Ey insanlar, sakmm ve aldaticl, 
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vesvese verici §eytandan kac;mm. Allah, sizin hanginizin daha iyi amel 
i§leyecegini dener. Bu hadis cidden garibtir. Ancak bunun ba§ka yol
lardan baz1 §ahidleri vard1r. Aynca ibn Cerir Taheri der ki: Bize As
kelan'll Muhammed ibn Halef... Ebu Derda'dan nakletti ki; Rasulul
lah (s.a.) §Oyle buyurmu§: K1yamet giinii im~1n ile birlikte be§ nitelikle 
gelen ki§i cennete girer: Abdestine, riikll'una ve siicuduna ve vakitlerine 
riayet ederek be§ vakit namaz kllan. Goniil rahatllg1yla malmm zekati
m veren. Ve Rasulullah §Oyle dedi: Allah'a yemin ederim ki bunu mii'
minden ba§kas1 yapamaz. Ramazfm orucunu tutan. Ve yol bulabilirse 
Allah'm evini hacceden ve emaneti yerine getiren. Ebu Derda'ya denildi 
ki: Emaneti yerine getirmek nedir? 0 dedi ki : Cenabetten y1kanmakt1r. 
<;iinkii Allah Teala ademogluna; dinde cenabetten y1kanmanm di§mda 
bir §eyi emanet etmemi§tir. Ebu Davlld da Muhammed ibn Abdurrah
man el-Anberi kanallyla ... Katade'den bu hadisi rivayet eder. 

Yine ibn Cerir Taber! der ki: Bize Temim ibn Muntas1r Abdullah 
ibn Mes'lld'dan nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: Allah 
yolunda oldiiriilmek biitiin giinahlan bagi§latir -veya her §eyi bagl§
latlr, demi§tir.- ancak emfmet miistesnadir. Emanet sfl.hibi k1yamet 
giinii getirilir ve ona; emanetini ode, denilir. 0; Ya Rabbi nas1l odeye
yim? Diinya artlk yok oldu, der. Ona; emanetini ode, denilir. 0; ya Rab
bi nas1l odeyeyim? Art1k diinya yok oldu, der. Ona; emanetini ode, de
nilir. 0; ya Rabbi nas1l odeyeyim? Artlk diinya yok oldu, der. Allah Te
ala buyurur ki: Onu ahp Haviye'ye gotiiriin. Onu allrlar Haviye'ye gb
tiiriirler ve oraya firlatirlar. Nihayet Ha,viye'nin dibine ula§mca, orada 
kendisini oldugu §ekil iizere bulur. 0, Haviye'nin dibinden allrur ve tek
rar iistiine <;Ikanhr. Cehennemin agzma konulur. 0, <;lktlgml gordiigii 
zaman tekrar ayag1 kayar ve arkasmdan ebediyyen cehennemin dibine 
atlhr. Raslllullah (s.a.) buyurdu ki : Emanet namazdad1r. Emanet oruc;
tadir. Emanet abdesttedir. Emanet sozdedir. Bunlann en agm da, tev
di' edilen emanetlerdir. Ben, Berra'ya rastlad1m ve ona karde§im Abdul
lah ibn Mes'lld'un ne dedigini duydun mu? deyince, o; Abdullah ibn 
Mes'lld dogru soyledi, dedi. ~iireyk der ki: Bize Ayyf:1.§ el-Amiri. .. Abdul
lah ibn Mes'lld'dan aym §ekilde bu hadisi riva.yet etti. Ancak emanet 
namazdad1r ve her §eydedir, soziinii zikretmedi. Bu hadisin isnad1 sag
lamdir, ancak hadis imamlan onu tahric etmemi§lerdir. 

Emanetle ilgili olarak nakledilen hadislerden birisi de Ahmed ibn 
Hanbel'in Ebu Muaviye kanahyla ... Huzeyfe'den naklettigi §U hadistir: 
Huzeyfe dedi ki : Raslllullah (s.a.) iki hadis soyledi ki bunlardan birisi
ni gordiim digerini de bekliyorum. Bize soyledigi hadisinde dedi ki : 
Emanet, ki§ilerin kalblerinin ic;ine yerle§tirilmi§tir. Sonra Kur'an nazil 
oldu ve Kur'an'dan; Kur'an'1, Siinnet'i ogrendiler. Sonra peygamber 
bize emanetin kaldmh§l konusunda bir had is nakletti ve dedi ki : Ki§i 
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bir uykuya dalar ve kalbindeki emanet ahmr. Ancak emanetin izi silik 
bir nokta halinde kallr. Emanet ki§inin kalbinden allmr, ancak emane
tin izi deride beliren bir ben izi gibi kallr. Aya~nla beraber f1rlatt1~n 
bir ta§ gibi, sen onu §i§mi§ samrsm, halbuki onda hie; bir §ey yoktur. 
Sonra peygamber buyurdu ki: Sonra bir c;ak1l ta§l daha ahr ve onu aya
gi ile f1rlatlr. insanlar ah§-veri§ yaparlar, ancak hie; bir kimse emaneti 
yerine getirmez. Oyle ki falanca kabilede emin bir adam vard1r, adam 
ic;in; ne zarif, ne aklll1, ne iyi insan denir. Ama adamm kalbinde hardal 
tanesi kadar bir inane; eseri bulunmaz. Benim i.izerime oyle bir zaman 
geldi ki, hanginizin biy'at verdigini bilmiyorum. Eger mi.isli.iman ise, di
nine dondi.iri.ili.ir, eger h1ristiyan ve yahudi ise onderine dondi.iri.ili.ir. Ama 
bugi.in ben sizden ancak falana ve falana biy'at ederim. Bu hadisi Bu
hari ve Muslim A'me§ kanallyla Huzeyfe'den naklettiler. 

imam Ahmed ibn Hanbel dedi ki: Bize Hasan, Abdullah ibn Amr'
dan nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§: Senin dort hasletin 
olursa di.inyada kaybedecegin hie; bir §eyin onemi yoktur: Emaneti ko
rumak. Dogru soz soylemek. Gi.izel huy. Ve temiz yemek. imam Ahmed 
Mi.isned'inde bu hadisi Abdullah ibn Amr ibn As'tan nakleder. Tabe
rani de Abdullah ibn Orner ibn Hattab'm Mi.isned'inde der ki: Bize 
Yahya ibn Eyyub ... Abdullah ibn Omer'den nakletti ki; o, Rasulullah 
(s.a.) §Oyle buyurdu, demi§tir: Sende dort §ey bulunursa, di.inyada kay
bettigin §eylerin hie; birisinin onemi yoktur: Em9.neti korumak, dogru 
soz, gi.izel huy ve temiz yemek. Anca.k Taberani, bu hadisin ravileri ara
smda ibn Hi.iceyre'yi fazla olarak kaydeder ve bunu Abdullah ibn Omer'
in Mi.isned'lerinden sayar. 

Emanet konusunda yemin etmenin yasakland1gma d9,ir varid olan 
bir hadisi Abdullah ibn Mi.ibarek, Zi.ihd kit9,bmda nakleder ve der ki: 
Bize :;;ureyk .. . Hunas ibn Suhaym ~veya Cedele ibn Suhaym demi§ti
dan nakletti ki; o, §6yle demi§: Ziyad ibn Huzeyr ile Cabiye'den dondi.im. 
Ben, onunla konu§urken; haytr, vallahi bu emanettir, diyordum. Ziyad 
agllyor da aghyordu. Ben, bi.iyi.ik bir §ey yapt1g1nn sand1m ve ona de
dim ki: Bundan rahats1z m1 oluyorsun yoksa? 0: Evet, dedi. Qi.inki.i 
Hattab oglu Orner emanette yemin etmekten §iddetle nehyederdi, dedi. 

Bu konuda bir de merfu' hadis varid olmu§tur. :;;oyle ki Ebu Da
vud ... ibn Bi.ireyde'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: 
Kim emanette yemin ederse bizden degildir. Ebu Davud merhum bu ri
vayetin naklinde mi.inferid kalml§tlr. 

«Bunun sonucu olarak Allah; mun8J1k erkekleri ve mi.inaf1k ka
dmlan, mii§rik erkekleri ve mi.i§rik kadmlan azaba ugratacak.» Yani 
Allah Teala Adem'e mi.ikellefiyetlerden ibaret olan ema,neti yi.iklemi§tir 
ki bunun neticesinde munat1k erkeklerle, munat1k kadmlan cezalandlr
sm. Onlar kendi ailelerinden korkarak dl§tan inandlklanm gosterip 
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kendi dinlerine tabi olduklan ic;in gizlice kufUrlerini il9.n edenlerdir. 
((MU.§rik erkekleri ve mii§rik kadmlan» Bunlar da dl§tan ve ic;ten Allah 
Azze ve Celle'ye §irk ko§up peygamberine muhaJefet edenlerdir. ((Mu'
min erkeklerle mu'min kadmlarm tevbelerini kabul buyuracakt1r.» Al
lah'a, meleklerine, kitablarma ve Allah'a itaatla amel eden peygamber
lerine inanrm§ olan mii'min ki§ilere merhamet edecektir. 

<<Ve Allah GafUr, Rahim oland1r.» 

Allah Teala; mii'minleri ahlakm ve edeblerin en giizelinin sahibi 
olan Peygamber (s.a.)in edebine yonelttikten sonra, insana ytikledigi 
mukellefiyetin c;ok buytik bir i§ oldugunu ac;1khyor ve buyuruyor ki; 
Biz, emaneti, y~mi mukellefiyeti goklere, yere ve daglara verdik .. . Mu
kellefiyet, tabiat'm kendisinde olanm tersinedir. iyi bil ki: Bu turden 
mukellefiyet (tabiatm tersine olan) ne goklerde ve ne de yerde vard1r. 
Zira yeryuzii, daglar ve gokler olduklan §ekilde yaratllrm§lardlr. Dag
dan ytirumesi, yerden daga t1rmanmas1, gokten yere inmesi istenemez. 
Melekler de boyle degildirler. Zira melekler, her ne kadar baz1 §eyleri yap
makla emrolunmu§ ve baz1 §eyleri yapmaktan nehyedilmi~ler ise de, bu 
onlar ic;in -bize nisbetle- yemek ic;mek ne ise oyledir. insan, tabiatma 
uygun olan bir i§le nas1l me§gUl olursa, melekler de gece ve gunduz ara
hkslz tesbih ile me§gul olurlar. Ayette baz1 mes'eleler vard1r: 

Birinci Mes'ele : Emanet ta'biri uzerinde birc;ok vecihler serdedil
mi§tir. Nitekim bir k1s1m emaneti mukellefiyet olarak alml§ ve buna 
emanet denilmesinin sebebi; ona riayet etmeyenin emaneti odemesi ge
rekmesidir, demi§lerdir. Emanete ri9.yet edenin ise §eref ve sayg1ya sa
hip oldugunu belirtmi§lerdir. Baz1lan da emanetin, Allah'tan ba§ka 
ilah olmad1gm1 soylemek oldugunu bildirmi§lerdir ki bu, uzak bir ihti
maldir. Zira gokler, yerytizu ve daglar kendi dilleriyle Allah'tan ba§ka 
ilahm bulunmad1gm1 ve Allah'm tek bir ilah oldugunu hayklrmakta
dlr. Baz1lan da emanetin organlar oldugunu soylemi§lerdir ki buna go
re; goz bir emanettir onun korunmas1 gerekir. Kulak, el, ayak, cinsel 
uzuv ve dil de boyledir. Baz1Ian da emanet; Allab'1, oldugu gibi bilmek
tir, demi§lerdir. Allah en iyisini bilendir. 

ikinci Mes'ele: ((Sunduk» anlamma gelen ( \:...,;~ _r ) kelimesinde 
birc;ok vecih vard1r. Baz1lan bu ifade ile arzetmenin kasdedildigini soy
lerken, baz1lan ha§r'in kasdedildigini, baz1lan da kar§lla§mamn kasde
dildigini soylemi§lerdir. Yani ; Biz emaneti goklerle kar§lla§tlrdlk ema
neti gok ve yer ehli tercih etti, diye anlam vermi§lerdir. 

Uc;uncii Mes'ele : ((Gokler ve yen> ta'birinde iki vecih vard1r. Birin
cisi; bu ifadeler aymyla gokleri ve yeri kasdetmektedir. ikinci veche go-
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re burada <<gokler ve yey;" ta'biriyle orada ya§ayanlar kasdedilmi§tir. Ve 
burada izmar vard1r; o zaman ctimlenin takdiri §byle olur: Biz, emane
ti gokler ve yerytizti halkma sunduk, §eklindedir. 

( ... ) 
Be§inci Mes'ele: Goklerin ve yerin ~ekinmesinin sebebi nedir? Biz 

deriz ki; emanet birk~ sebepten dolay1 kabul edilmez: Birincisi emanet 
~ok ag1r oldugundan korunmas1 ~ok zor olur. <;abuk kmlan veya ~ok 
degerli cevherlerden yap1liD1§ avadanhklar gibi. Ak1lh ki§i bunlan ka
bulden ka~m1r. Altundan, gtimti§ten, hatta, camdan olsa kabul eder de 
boyle cevherlerden olan e§yayt kabul etmez. <;tinkti altun ve gtimti§tin 
kmlmasmdan korkmaz, camda ~ok k1ymetli olmad1g1 i~in kmlmasm
dan endi§e etmez. Mtikellefiyet de boyledir. 

ikincisi; ak1lh ki§i ytldmmlarm ve gok ta§larmm dti§ttigti zaman 
ve istila durumlarmda emanet kabul etmez. Bu husus da boyledir. <;tin
kti §eytan ve askerleri mtikelleflerin pe§inde ko§maktayd1lar. Maksadlan 
Hz. Adem'in cennetten ~lktlktan sonraki durumudur. 

u~unctisu ise emanetin, birtak1m mtikellefiyetleri beraberinde ge
tirmesidir ki, yem vermeye ve sulamaya muhta~ olan hayvanlan birisi
nin yanma emanet olarak b1rakmak gibi. Akllll ki§i bunlan da kabul
den ka~m1r. Halbuki sand1ga veya evin bir ko§esine konan emanet e§ya 
bunun aksinedir. i§te mtikellefiyet de boyledir. Bak1ma, korunmaya, te
mizlemeye gerek duyurur. 

Altmc1 Mes'ele: Ema.neti bunca varhklar ta§Imazken nas1l olmw~ 
ta insan ta§liDI§tlr? Bunun iki cevab1 vard1r: Birincisi, ema.net olan §e- . 
yin i~inde bulunan §eyleri bilmeyi§idir. Bunun i~in de Allah Teala aye
tin devarmnda, «Dogrusu insan, pek zalim ve ~ok cfl,hil oldu.» buyur
maktadir. 

ikincisi ise; o daglar ve ta§lar kendi kendilerine bakrm§lar, zayif
llklanm gortip bundan ka~mrm§lardir. insan ise o teklifi veren zat ta
rafma dikkat etmi§ ve demi§ ki: Bu emaneti tevdt' eden alim ve kadir 
bir zattlr ve emaneti ancak ehline verir. Emaneti tevdi' ettigi zaman 
emaneti alan ki§iyi yalmz b1rakmaz, onu in9,yeti ve destegi ile korur. 
Bunlan dti§tintip emaneti kabul etmi§tir. i§te «Yalmz Sana ibadet eder 
ve yalmz Senden yard1m dileriz.» (Fatiha, 5) kavlinden maksad da bu
dur. 

Yedinci Mes'ele: Allah Tea.la'mn <<Dogrusu insan, pek zalim ve ~ok 
cahil oldU.>> kavli konusunda bir~ok vecih vard1r: 

Birincisi; bundan maksad; Hz. Adem'dir. 0, emre ayk1n davran
makla nefsine zulrnetmi§ cennetten ~1kanlma a.k1betinin nerelere va
racagml bilememi§tir. 

ikincisi; bundan maksad isy{m ile bunun dogurdugu neticelerden 
habersiz olup zulmeden insand1r. 

J 

l 
l 
I 

l 
I 

( 

l 
( 

] 

t 

t 
I 

t 

r 
( 

c 

r 

f 
I 

€ 

~ 
( 

1 
1 
( 

1 
I 

€ 

1 
( 

} 



Ahzii.b , 72-73) HADlSLERLE KUR'AN-I KER!M TEFS!Rl 6619 

U~tinctisti ise; zultim ve bilgisizlik insamn adeti olmU§tUr. Azgm 
hayvan, temiz su, dedigimiz zaman bu ifadelerle o nesnelerin ozelligini 
kasdetmemiz gibi. Aym §ekilde de cehalet ve zultim, insanm o~elligi ol
mu§tur. Emanet verilince insanlardan bir k1sm1 oldugu gibi kalrm§, bir 
k1sm1 da zulmti terketmi§tir. Nitekim Allah Teala: «tm?m edip imanla
rma zulmti kan§tlrmayanlar.» (En'am, 82) buyurmaktadir. Bir klsrm 
da bilgisizligi terketmi§lerdir ki, Allah TeaJa Adem (a.s.)den bahseder
ken: «Allah Adem'e btittin isimleri ogretti.JJ (Bakara, 31) buyurmakta
dlr. Bilctimle mti'min kullan hakkmda da «ilimde derinle§mi§ olanlar: 
Biz O'na iman ettik, derler.11 (Al-i imran, 7) buyurmu§tur. Keza «Allah'
tan ancak bilgin kullan korkar.11 (Fat1r, 28) buyurmu§tur. . ~ 

Dordtinctisti; «lnsan, pek zalim ve ~ok cahil oldU.» kavli meleklerin 
tahminidir. Qtinkti onlar daha once «Yerytiztinde fesad ~1karacak birini 
mi yaratacaksm?11 (Bakara, 30) demi§lerdi. Allah Teala da onlarm ka
tmda Adem'in bilgisini a~Iklayarak: «Bunlann adlanm Bana soyleyin.» 
(Bakara, 31) diye meleklerine emir buyurmu§tur. 

Baz1lan da bu ayetin tefsiri konusunda §6yle demi§lerdir: Mahlu
kat iki kiSimdir: Bir kiSml idrak gtictine sahiptir, bir klSmi idrak gticti
ne sahip degildir. idrak gtictine sahip olandan bir klSffil hem ktilli, hem 
de ctiz'i §eyleri idrak eder ki ademogullan bunun ornegidir. Bir k1sm1 
da yalmzca ctiz'i §eyleri idrak .eder ki hayvanlar bunun ornegidir. Hay
van ontine konulan arpay1 idrak eder ve yer, ancak onun otesini dti§ti
nemez. Qtinkti mes'elelerin gerisini dti§tinmedigi gibi delil ve btirhan
larla da inceleyemez. Mahlukatm bir k1sm1 da ktilli §eyleri idrak eder 
fak~t ctiz'i §eyleri idrak edemez. Melekler gibi. Melekler ktilli §eyleri id
rak ederler, ancak cima' ve yeme gibi zevkleri idra.k edemezler. Tefsir 
ehlinden bir k1sm1 dediler ki: i§te Allah Teala, <<Sonra onlan meleklere 
gostererek: Eger sadiklardan iseniz, bunlarm adlanm Bana soyleyin, 
demi§tir .11 (Bakara, 31) kavliyle buna i§aret etmi§tir. Melekler ctiz'i §ey
leri idrak etmediklerini ve bu konuyu bilmediklerini itirM etmi§lerdir. 
Mtikellefiyet ise, ancak her iki durumu idrak edenlerin tizerine ytiklenir. 
Qtinkti mtikellefiyetle hakiki lezzetlerin elde edilmesi i~in ctiz'i §eylerin 
lezzetleri yasaklamr. i§te bu netice Allah'a ibadet ve O'nu bilmekten iba
ret olan meleklerin zevklenmesi gibidir. Bunun di§mda kalan mtikellef; 
eger mtikellef oluyorsa bu, kendisinde ktilfet ve me§akkat anlam1 bu
lunan emir manasmdaki bir mtikellefiyet degil, ancak hita.b manasm
daki bir mtikellefiyettir. Muhatab kimseye de mtikellef ad1 verilir. Qtin
kti mtikellef de hitabla kar§I kar§Iya bulunmaktad1r. 

Ayette baz1 derinlikler bulunmaktad1r : Birincisi : Emanet Hz. 
Adem'e sunulmu§ ve o, bunu kabul etmi§tir. Adem, em9.nete sahiplik 
yapmi§tlr. Soz, emin ki§inin soztidtir ki o, bu konuda ba§anh olmu§tur. 
Ondan soma Adem'den ~ocuklan emttneti teslim almi§lardir. Kendisi-
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ne emanet verilen ki§iden, emaneti teslim alan ki§i em~met edilmi§ ki§i 
SaYJ.lmaz. BunUJil i~in emanet eden ki§inin varisine soylenecek SOZ, ema
net edilen ki§iye soylenecek soziin ayn1s1 degildir. Binaenaleyh tekrar 
sozle§meyi ve emaneti yenilemek geregi vard1r. Mii'min, Allah katmdan 
ahid alarak Allah tarafmdan emanet~i k1lmrm§t1r. Boylece soz, onun 
sozii olmu§tur v.e dolay1s1yla Adem i~in mevcud olan kurtulu§, onun i~in 
de mevcud olmu§tur. Bunun i~in Allah Teala: «Allah, mii'min erkekler
le ve mii'min kadmlarm tevb~lerini kabul buyuracaktlr.>> buyuruyor. 
T1pk1 «Onun tevbesini kabul etti.» (Bakara, 37) diyerek Hz. Adem'in 
tevbesini kabul buyurma·sl gibi. Kafir ise ema.net edilen ki§iden ema
neti teslim alrm§ olmaktad1r. DolaYJ.siyla emanet onun giivenligi altma 
girmektedir. Diger taraftan Allah'm kaza ve kaderi neticesinde mii'min 
ki§inin elinde ttulunan emanete bir §ey isabet eder ve bu isabette ken
disinin kusuru olmazsa tazminat odemez. <;iinki.i. emi'l.net edilen ki§inin 
kusuru olmadan kaybolan emanet tazmin edilmez. KRfirin elinde ema
nete bir §ey olursa tazmin eder. isterse bu, Allah'm kaza ve kaderi ne
ticesinde olsun. Kendi kusuru olmaks1zm kaybettigi §eyi o tazmin eder. 

ikinci Derinlik: U~ §ey bahis mevzuu edilmeye laYJ.k goriilerek tah
sis edilmi§tir. <;iinkii onlar her §eyin en agm ve en §edididir. GOk zikre
dilmi§tir, ~iinkii Allah Teala: «Ustiiniize yedi saglam gok bina ettik.» 
(Nebe', 12) buyurmaktadlr. Daglann, yerin §iddeti ve katlhg1 ise gozden 
uzak degildir. Bu cisimlerin §iddetinden ve katlhgmdan dolaYI Allah 
Teala emaneti onlara sunmu§ ve §iddetlerinin, kuvvetlerinin buna kafi 
ge.lecegini bildirmi§, ancak onlar bunu yiiklenmekten ka~mm1§lard1r. 

Onlar her ne kadar gii~lii iseler de Allah Teala'mn emaneti onlann gii
ciiniin fevkindedir. ZaYif olmasma ragmen insanoglu bu emaneti yiik
lenmi§tir. Nitekim insan hakkmda «insan zaYJ.f yarat1lm1§tlr.» (Nisa, 
28) buyuruyor. Ancak bir ba§ka ayet-i kerime'de «Kim de Allah'a tevek
kiil ederse; 0, kendisine yeter.» (Talak, 3) buyurarak emanetin korun
masi konusunda yard1mm1 va'detmi§tir. Eger Allah'm yardlm ettigi ki§i 
neden azaba ugrar ve kafir ni~in azab goriiyor? denilecek olursa, deriz 
ki: Allah Teala; Benden yard1m dileyen ve Bana dayananlara yardlm 
ederim, buyurmaktadlr. Ki'!Jir Allah Teala!ya donmemi§ ve donmedigi 
i~in Allah . Teala onu kendi ba§ma b1rakm1§tlr. Boylece emanet onun 
uhdesinde oldugu gibi kalrm§tlr. . 

ikinci Derinlik: Allah Teala'mn §U kavilleridir : «Onlar onu ta§I
maktan ka~md1lar. insan ise onu ta§ldl.» Burada bir zorluga i§aret ba
his mevzuudur. ~ayet onlar emaneti kabullenmediler, insan kabul etti, 
denmi§ olsayd1; me§akkat sozkonusu olmazd1. Bir kimse bir ba§kasma; 
§U i§i yap, derse ve i~te de bir zorluk yoksa, o ki§i o i§i yapt1g1 zaman 
bir iicret hak etmez. Ancak i§ zor ise, kar§Illgmda bir iicret hak eder. Bu· 
nun i~in Allah Teala; onu insan yiiklendi, diyerek insamn yapt1g1 i§in 
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kar§Ihgmda bir iicreti hak ettigine i§aret buyurmaktadlr. Bu iicret, sa
dece emaneti ta§Ima miikellefiyetinin kar§Ihg1d1r. Emanete hakk1yla 
riayet etmeye gelince; bu daha fazlasm1 gerektirir. (Fahreddin Razi, 
Mefatih el-Gayb, XXV, 234-237) . 

AHZAB SURESiNiN SONU 



SEBE' SORESi 



SEBE' SiJRESi 

(Mekke'de mizil olmu~tur. ) 

Rahman ve Rahim Olan Allah'1n Ad1yla. 
1- Hamd 0 Allah'a ki, goklerde ve yerde bulunanlar 

kendisine aittir. Ahirette de hamd O'nad1r. 0; Hakim'dir, 
Habir'dir. 

2 - Y ere gireni, oradan ~1kan1, gokten ineni ve oraya 
yUkseleni bilir. 0; Rahim'dir, Gaffi.r'dur. 

Hamd Olsun Allah'a 

Allah Teala, ylice zatmdan haber vererek diinya ve ahirette mut
lak ilmin kendisine mahsus oldugunu bildiriyor. Qiinkli diinya ve ahi
ret ehline lutuflarla ihsanda bulunan, her §eyin maliki ve her §eyin ha
kimi olan O'dur. Nitekim bir ba~ka ayet-i kerime'de §6yle buyurur: 

Tefsi r , C : XII ; F . 416 
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ceO oyle bir Allah'tlr ki kendinden ba~ka ilah yoktur. Oniinde de, so
nunda da hamd Q'nad1r. Hiikiim. O'nundur ve O'na dondiiriileceksiniz.» 
(Kasas, 70) . Bu sebeple burada da c<Gi:iklerde ve yerde bulunanlar ken
disirie aittir.» buyuruyor. Yani hepsi O'nun miilkli, kullan olup O'nun 
tasarrufu ve hiikmii altmdad1r. Nitekim bir ba§ka 9.yette : «Dogrusu 
i:ibiir d:Unya da, bu diinya da Bize aittir .1l (Leyl, 13) buyurmaktad1r. 

c<Ahirette de hamd O'nadlf.ll Ebediyyen ma'bud O'dur. Biitiin za
manlarda hamd O'na mahsustur. Ve 0 , «Hakim'dir.ll Fiilleri, sozleri, 
takdir ve te§riatl bak1mmdan hiikiim O'nundur. «Habir'dir.1J Hi~ bir 
~ey O'na gizli kalmaz ve hi~ bir ~ey O'na . uzak olmaz. 

imam Malik, Ziihri'den nakleder ki ; o, bu 9~yete §6yle mana ver
mi~tir: Mahlukatmdan haberda~rd1r, emriyle hiikmiinii yiiriitendir. Bu
nun i~in ikinci ayette §6yle buyuruyor : «Yere gireni, oradan ~1karu .. . 
bilir.1> Yeryiiziiniin her bolgesine inen yagmuru, ekilen taneyi ve topra
gm gizle~ligi bitkiyi bilir. Oradan ~1kanm say1lanm, §ekillerini ve ni
teliklerini yine bilen O'dur. «Gokten ineni» yagmur ve nzk1, c<oraya 
yiikseleni» salih amelleri ve ba~ka §eyleri bilir. «0; Rahim'dir, Gafur'
dur.l> Kullarma merhamet sahibidir, kullarmdan isyfm edenleri ~abu
cak cezaland1rmaz. Tevbe edenlerin ve O'na giivenenlerin tevbesini ka
bul eder, affeder. 

3 - Ki.ifredenler dediler ki: K1yamet saatl bize gelme
yecektir. De ki: Hay1r, gayb1 bilen Rabb1ma andolsun ki o 
saat, muhakkak size gelecektir. Goklerde ve yerde zerre 
kadar olanlar bile O'nun ilminin di~1nda degildir. O'ndan 
daha kii<;iigii de, daha biiyiigii de istisnas1z, mutlaka apa
<;Ik kitabtad1r. 

4 - iman etmi~ olup ta salih amel i~leyenleri mukafat-
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land1rmasi ic;in. i~te onlara magfiret ve comertc;e verilmi~ 
bir nz1k vard1r. 

5 - Ayetlerimiz hakk1nda Bizi aciz b1rakmaya yelte
nenlere de, i~te onlara c;etin ve elim bir azab vard1r. 

6 - Kendil~rine ilim verilmi~ olanlar gorurler ki; sa-· 
na Rabb1ndan indirilmi~ olan, hakk1n kendisidir. Ve Aiiz, 
Hamid olan1n dosdogru yoluna iletmektedir. 

Allah TeaJa'mn; Rasulline, k1yf!metin vuku' bulacag1 konusunda 
Rabbma kasem etmesini emrettigi uc; i'l . .yetten birisi budur. Bunun dor
duncusu yoktur. Kufiir ehli inad edip k1yametin vukuunu inkar ettikle
rinde Allah Teala; Rasulune, yuce Rabbma kasem etmesini emretmek
tedir. Bu ii<; ayetten birincisi Yunus suresindeki §U ?.tyettir: «0 gerc;ek 
mi? diye senden haber sorarlar. De ki: Rabb1ma andolsun ki 0, muhak
kak gerc;ektir. Elbette siz O'nu aciz b1rakacaklar degilsiniz.n (Yunus, 
53). ikincisi bu suredeki bu ayet-i celile'dir: «Kiifredenler dedii.er ki : 
K1yamet saatl bize gelmeyecektir. De ki : Hay1r, gayb1 bilen Rabb1ma 
andolsun ki o saat, muhakkak size gelecektir.» (Sebe', 3) . Uc;uncusu ise 
Tegabun suresindeki §U ayettir : «0 kiifredenler oldukten sonra kat'iy
yen diriltilmeyeceklerini ileri surdiiler. De ki: Evet, Rabb1ma andolsun , 
ki, muhakkak diriltileceksiniz ve sonra yaptlklanmz size bildirilecektir . 

. Ve bu, Allah'a gore pek kolayd1r.» (Tegabun, 7) . 
Allah Teala bu surede «Hay1r, gayb1 bilen Rabb1ma andolsun ki o 

saat, muhakkak size gelecektir.n buyurduktan sonra, bu saatm geli§ini 
te'kid edip belirleyen tavsife devam ediyor ve buyuruyor ki: «Goklerde 
ve yerde zerre kadar olanlar bile O'nun ilminin dl§lllda degildir. Ondan 
daha kuc;ugu de, daha buyugu de istisnas1z, mutlaka apac;1k kitabtadlr.» 

Mucahid ve Katade der ki: «O'nun ilminin dl§mda degildir. >> kav
linden maksad; O'ndan uzak degildir, demektir. Her §ey O'nun ilmi ic;e
risinde dercedilmi§tir, O'na gizli hie; bir §ey yoktur. Kemikler c;uruse, 
paralansa ve topraga kan§sa da 0, bunlarm nereye gittiklerini ve ne
rede parc;aland1klanm bilir, sonra ilk defa oldugu gibi yeniden onlan 
toplar ve diriltir. <;unku 0, her §eyi bilendir. 

Sonra bedenlerin yeniden diriltilip k1yametin kopmas1 konusundaki 
hikmetini beyan ederek buyuruyor ki: ((iman etmi§ olup ta salih amel 
i§leyenleri mukafatland1rmas1 ic;in. i§te onlara magfiret ve comertc;e 
verilmi§ bir nz1k vard1r. Ayetlerimiz hakkmda Bizi ~tciz b1rakmaya yel
tenenlere de, i§te onlara c;etin ve elim bir azab vard1r.» Allah'm yolun
dan allkoyup Rasulunu tekzib edenlere. Mii'minlerden saadete erenleri 
nimetlen<.:lirmek, kafirlerden §ekavete dii§enleri az8oblandlrmak ic;in. Ni-
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tekim ba§ka ayet-i kerime'lerde §6yle buyurur: «Cehennem ashab1 ile 
cennet ahsab1 bir olmaz. Cennet ashab1 kurtulanlann kendileridir.» 
(Ha§r, 20) «lman edip salih amel i§leyenleri, yeryiizfulde fesad c;Ikaran
lar gibi mi k1lanz? Biz miittakileri, fadrler gibi k1lmad1k.» (Sad, 28). 

«Kendilerine ilim verilmi§ olanlar goriirler ki ; sana Rabbmdan in
dirilmi§ olan, hakkm kendisidir.» Bu da yukanya bagll olan bir ba§ka 
hikmettir. ~oyle ki; peygamberlere indirilmi§ olana inanml§ olan mii'
minler kendilerinin diinya hayatmda iken Allah'm kitabmdan ogren
dikleri §ekilde k1yametin koptugunu gordiikleri, iyilerin miikatata ve 
kotiilerin de cezaya c;arptmld1klarmi bizzat gozleriyle mii§ahade ettik
leri zaman, o giin diyeceklerdir ki: «Andolsun ki Rabb1m1zm peygam
berleri hakk1 getirmi§lerdir.» (A'rat, 43 ) . Yine «i§te bu, Rahman'm va'
detmi§ oldugudur. Peygamberler dogru soylemi§lerdi.l) (Ya-Sin, 52) . 
Keza yine «Andolsun ki, Allah'm kitabmda yaz1lan o yeniden dirili§ gii
niine kadar kaldm1z. i§te bu, yeniden dirilme giiniidiir.» (Rum, 56) de
nilecektir. «Kendilerine ilim verilmi§ olanlar goriirler ki; sana Rabbm
dan indirilmi§ olan, hakkm kendisidir. Ve Aziz, Hamid olanm dosdogru 
yoluna iletmektedir.» Aziz; hie; bir §eyin kendisini alt edemedigi, engel
leyemedigi ve aksine O'nun her §eyi emri ve tasarrufu altma ald1g1 yiice 
zattlr. 0, biitiin kavillerinde, fiillerinde, te§riat ve takdirinde oviilendir. 
Her §eyde ovgiiye miistehak oland1r. 

. 7 - Kiifretmi$ ·olanlar dediler ki: Siz didik didik par
<;alanlp dag1ld1glnlz zaman muhakkak sizin yeni bir ya
ratlh~ta bulunacaglnlZl haber veren bir adam1 size goste
relim mi? 

8 - Allah'a kar~1 yalan m1 uyduruyor, yoksa kendi
sinde bir delilik mi vardrr? Hay1r, ahirete jnanmayanlar 
azabtadlrlar, uzak bir saplkhk i<;indedirler. 
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9 - Gokten ve yerden onlerinde ve arkalannda olani 
gormuyorlar m1? Biz istersek, onlan yerin dibine ge<:;:irir 
veya uzerlerine gokten par<:;:alar indiririz. Muhakkak ki 
bunda, Allah' a yonelen her kul i<:;:in bir ayet vard1r. 

Bu da Allah Teala'mn, miilhid kafirlerin k1yametin kopacag1ru uzak 
gordiikleri ve bunu haber veren Allah Rasliliinii istihza ile kar§Iladlk
lanm bildirdigi ayetlerinden birisidir. «Kiifretmi§ olanlar dediler ki: 
Siz didik didik parc;alamp dag1ld1gm1z zaman muhakkak sizin yeni bir 
yaratlll§ta bulunacagm1z1 haber veren bir adam1 size gosterelim mi?)) 
Bedeniniz parc;alamp topraga kan§tlgl ve her biri bir yana savrulup da
glldlgl zaman, sizin bu halden sonra «Yeniden dirileceginizi>, yani can
lamp bundan sonra da nzka nail olacagm1z1 haber veren bir adam1. 
Bu haber veri§ konusu iki §lktan biriyle miimkiindiir. Ya o adam, Al
lah'a iftira etmi§ ve Allah'm kendisine boyle vahyettigini kasden bil
dirmi§tir. Ya da o, bunu kasdetmemi& ancak deliler ve bunaklar gibi 
kendisine gosterilen §eyler birbirine kan§ml§tlr. Bunun ic;in onlar dedi
ler ki: «Allah'a kar§l yalan m1 uyduruyor, yoksa kendisinde bir delilik 
mi vardlr?)) Allah Teala, onlann bu sozlerini red sadedinde buyuruyor 
ki: «HaYlr, ahirete inanmayanlar azabtad1rlar, uzak bir sap1kllk ic;inde
dirler.,, Mesele, onlarm iddia ettikleri veya sand1klan gibi degildir. Ha
yir, Muhammed AleyhisselRm dogrunun, iyinin ve hakikat yolunda yii
riiyenin kendisidir. Onlarsa yalanc1, beyinsiz cahillerdir. <<Onlar azab
tadlrlar.'' Kendilerini Allah'm azftbma sevkeden kiifiirdedirler. «Uzak 
bir sap1kllk ic;indedirlen Diinyada gerc;ekten, uzaktad1rlar. 

Sonra Allah Teala gokleri ve yeri yaratmasmdaki kudretine dik
katleri c;ekerek buyuruyor ki: «Gokten ve yerden onlerinde ve arkala
nnda olam gormiiyorlar m1?)) Nereye doniip giderlerse gitsinler, yukar
da gok kubbe onlan golgelemekte, altlarmdan da yeryiizii onlan tut
maktadlr. Nitekim Zariyat suresinde §oyle buyurur: «Gogii de Biz ken
di giiciimiizle bina ettik. Dogrusu Biz, onu geni§letenleriz. Yeryiiziinii 
de Biz yayd1k. Ne giizel yaYlc1lanz Biz.)) (Zariy9,t, 47-48), Abd ibn Hu
meyd der ki: Bize Abdiirrezzak, Ma'mer kanallyla Katade'den nakletti 
ki; o, bu ayeti §byle tefsir etmi§tir: Sen sagma veya soluna, oniine veya 
arkana baktlgm zaman gogii ve yeri goriirsiin. 

«Biz istersek, onlan yerin dibine gec;irir veya iizerlerine gokten par
c;alar indiririz.)) Eger isteseydik zuliimleri nedeniyle onlara boyle yapar
dlk. Bizim buna giiciimiiz yeter ancak aff1m1zdan ve hilmimizden do
layi bu cezaYl geciktiriyoruz. 

«Muhakkak ki bunda, Allah'a yonelen her kul ic;in bir ayet vard1r.)) 
Ma'mer Katade'den naklen der ki; bu a.yetteki ( ~ ) kelimesi, 
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tevbe eden anlammad1r. Sufy9~n ise Katade'den naklen bu kelimenin, 
Allah Azze ve Celle'ye yonelen anlamma geldigini soylemi§tir. Yani gok
lerin ve yerin yaratlll§ma bakmak; zeki ve ak1lll her kulu, Allah'a, Al
lah'm bedenleri ha§retmeye gucuni.in yetecegine ve tekrfl,r dirilmenin 
vukuuna delalet ettigi gerc;egine goturur. <;U.nku bunca yuceligi ve ge
ni§ligi ile §U gokyuzunu, bunca yayvanllg1, eni ve uzunlugu ile §U yer
yuzunu yaratmaya gucu yeten z9.t, elbette ki bedenleri yeniden dirilt
meye ve c;urumti§ kemikleri yeniden canland1rmaya da muktedirdir. Ni
tekim Allah Teala diger ayetlerinde §6yle buyurur: ((Gokleri ve yeri ya
ratrm§ alan, onlar gibisini yaratmaya k9.dir olmaz m1? Elbette 0, hal
laktlr, Alim'dir.» (Ya-Sin, 81), ((~uphesiz ki goklerin ve yerin yaratll
masi, insanlarm yaratllmasmdan daha buyukti.ir. Ancak insanlarm c;o
gu bilmezler.)) (Gafir, 57). 

10- Andolsun ki Davud'a, kat1m1zdan lutuf ihsan et
tik. Ey daglar onunla birlikte siz de tesbih edin ve ku~lar 
da,. Ona demiri yumu~ak k1ldlk. 

11 - Geni~ z1rhlar yap ve dokumas1n1 saglam tut, di
ye. Ve salih ameller i~leyin. Muhakkak ki Ben, yapmakta 
oldugunuz ~eyi gorenim. 

Ey Daglar Tesbih Edin 

Allah Teala kulu ve Rasulu Davud Aleyhisselam'a verdigi nimet
leri ve ihsan ettigi apac;1k lutuflan haber veriyor. Hem peygamberligi, 
hem de sars1lmaz gucu, say1s1 c;ok donanmi§ ordulan emrine verdigini, 
guzel sesi ihsan ettigini bildiriyor. Oyle ki o, tesbih c;ektigi zaman sarp 
daglarm da kendisiyle birlikte tesbih c;ektigini sarp ve kat1 kayalarm 
dize geldigini, ur;an ku§larm onun onunde durduklanm, sabah ak§am 
gtdib gelen ku§larm degi§ik dillerle konu§tuklanm bildiriyor. Nitekim 
sahih hadiste varid olduguna gore, Rasulullah (s.a.) geceleyin Kur'an 
okuyan Ebu Musa el-E§'ari'ri.in sesini duyunca durmu§ ve kiraetini din
lemi§, sonra §6yle buyurmu§ : Buna, Davud 9,ilesinm mezmurlarmdan 
bir mezmur verilmi§tir. Ebu Osman en-Nehdi de der ki: Ne zil'in, ne 
barbut'un, ne de tanr'm sesinin Ebu Musa el-E§'ari'nin sesinden daha 
guzel oldugunu gormedim. 
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Ayet-i kerime'deki ( ~JI ) kelimesi, tesbih edin anlammadlr. 
ibn Abbas, Miicahid ve bir ba§kasl boyle demi§tir. Ebu Meysere ise, bu
nun Habe§ dilinde tesbih edin, anlamma geldigini iddH1 etmi§tir ki bu 
gorii§iin iizerinde durulmas1 gerekir. Qiinkii liigat bak1mmdan 

~ 

( ~ J\; ) kelimesi, tekrar demektir. Allah Teal~ buyuruyor ki: Dag-
lara ·.;e ku§lara da onunla birlikte onun sesini tekrarlamalanm emret
tik. Ebu'l-Kas1m Abdurrahman ibn ishak ez-Zeccaci, «el-Ciimel)) isimli 
eserinin nida babmda der ki: ccEy daglar, onunla birlikte siz de tesbih 
edin ve ku§lar da.J) Yani giindiiz boyu onunla beraber siz de gezin. 
Qiinkii ( ~ Jl ) kelimesi, giin boyu siirekli gezmedir. ( ~L.I ) . 
kelimesi ise gece boyu devamh gezmedir. Zeccaci'nin ifadesi boyledir ve 
bu ifade cidden garibtir. Bir ba§kasmda bu ifadeyi gormedim. Her ne 
kadar liigatta bu manayt te'yid eden anlam varsa da, ayetin buradaki 
manasmdan uzaktlr. Ayetin buradaki en dogru anlam1, onunla beraber 
siz de tesbihi tekrarlaym, demektir. Allah en iyisini bilendir. 

ccOna demiri yumu§ak k1ld1k.H Hasan el-Basri, Katade, A'me§ ve 
ba§kalan dediler ki: Davud demiri ate§te lSltmaya gerek duymazd1. tJze
rine c;ekic;le vurmak ihtiyacm1 hissetmezdi. T1pk1 tel gibi elinde egip 
biikerdi. Bunun ic;in Allah Teala, ccgeni§ z1rhlar yap ve dokumasm1 sag
lam tut)) buyuruyor. ( u~\..... ) kelimesi, Zlrhlar demektir. Katade 
der ki: insanlar arasmda ilk z1rh1 yapan Davud Aleyhisselam'dlr. On
dan once yalm%ea sac; yap1hrd1. ibn Ebu ~iatlm dedi ki: Bize Ali ibn Hii
seyn ... ibn ~evzeb'den nakletti ki; o, §Oyle demi§: D9.vud Aleyhisselam 
her giin bir z1rh yapar ve altl bin dirheme satard1. iki binini kendisine 
ve ailesine aytnr, dart bin dirhemi de israilogullarma ekmek yap1p ye
dirirdi. 

ccVe dokumasm1 saglam tut.ll Bu da Allah Teala'nm peygamberi 
Davud Aleyhisselam'a z1rh orme san'atlm ogretme konusundaki ir§a
didir. Miicahid <<Ve dokumasm1 saglam tut.H kavli hakkmda der ki: Qi
viyi ince tutma, o zaman kmhr ve halkas1 oynar. Ag1r da tutma, c;iinkii 
o zaman halkayt k1rar. Onu bir olc;iiye gore yap. Hakem ibn Kuteybe 
ise, bu ayetin tefsirinde §6yle der : Onu ag1r yapma kopar, ince yapma 
oynar. Katade ve ba§kalarmdan da boyle rivayet edilmi§tir. Ali ibn Ebu 
Talha ibn Abbas'tan nakleder ki ; o ( ~ _rll ) kelimesinin demirin hal
kasi anlamma geldigini bildirmi§tir. Bazllan da derler ki : Z1rhm hal
kasl c;ivilendigi zaman ( o.) J r ) ifadesi kullamllr ... 

Hat1z ibn Asakir, Davud Aleyhisselamm hal terciimesinde ishak 
ibn Bi§r kanahyla -ki bu zat hakkmda soz soylenmi§tir- Ebu ilyas'
tan, o da Vehb ibn Miinebbih'ten ozii §Oyle olan bir ifade nakleder: 
Davud Aleyhisselam tebdil-i k1yatetle c;1kar ve yolculara kendi duru
mundan ve ahlakmdan sual ederdi. Kime sorarsa, herkes onun iba
detini, ahlak1m ve dogru hareketlerini medh ile yad ederdi. Vehb ibn 
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Miinebbih der ki : Nihayet Allah Tea.la bir melegi insan §eklinde gon
derdi. Davud Aleyhisselam diger insanlara sordugu gibi ona da sordu. 
0; Davud, kendisi ve toplumu ic;in insanlarm en haJirll olamdlr. An
cak onda bir ozellik bulunmasayd1 bu daha miikemmel olurdu, dedi. 
Davud, nedir o? deyince, o; ·hem kendisi miisliimanlarm hazinesinden 
yiyor, hem de ailesine yediriyor, dedi. Bunun iizerine Davud Aleyhis
selam Rabbma yonelerek dua etti ve kendisine ba§kalanna muhtac; 
olmamak ic;in kendi eliyle bir §ey yapmayl ogretmesini ve bi::iylece aile
sini gec;indirmesini diledi. Bunun iizerine Allah Teala ona demiri yu
mu§attl ve z1rh yapma san'atlm ogretti. 0 da z1rh yaptl. Z1rh1 ilk ya
pan odur. Allah Teala ona «Geni§ z1rhlar yap ve dokumasm1 saglam 
tut.>i dedi. Yani halkalann c;ivisini saglam tut. Vehb ibn Miinebbih 
dedi ki : Davud Aleyhisselam z1rh yapard1. i§ini bitirince z1rh1 satar iic;
te birini sadak~ olarak verirdi. Uc;te biriyle kendisiniil ve ailesinin ge
c;imi ic;in bir §eyler satm ahrdl. Uc;te birini. de tutar digerini yapmcaya 
kadar gun be g'iin tasadduk ederdi. Vehb ibn Miinebbih dedi ki: Allah 
Teala Davud'a oyle bir §ey vermi§ti ki, ondan ba§ka kimseye verme
mi§ti. 0 , giizel sesti. 0, Zebur'u okuyunca, yabani hayvanlar bile gelip 
dinlerler ve kulak verirlerdi. Oyle ki onlann boyunlarmdan tutulurdu 
da hie; birisi kac;mazd1. ~eytanlar mezmurlan, barbutlan ve zilleri onun 
sesinin c;e§idine gore yaptllar. Davud Aleyhisselam c;ok c;all§IrdL 0, Ze
bur'u okumak ic;in ac;tlgmda sanki bir mezmura iifiiriir gibi yapard1. 
Qiinkii kendisinin bogazma yetmi§ mezmur giicii verilmi§ti. 

((ye salih ameller i§leyin. >> Allah'm size verdigi nimetlerle salih 
amel i§leyin. «Muhakkak ki Ben, yapmakta oldugunuz §eyi gorenim.>> 
Sizi murakabe eder, kavillerinizi ve fiillerinizi goriiriim. Bu konuda 
Benim ic;in gizli, sakh hie; bir §ey bulunmaz. 

12 - Suleyman'a da ruzgan musahhar k1ld1k. Gunduz 
estiginde gidi~i bir ayhk mesafedir. Ak~amleyin de geli~i 
bir ayhk mesafedir. Ve onun ic;in su gibi erimi~ bak1r ak1t· 
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t1k. Cinlerden de Rabb1n1n izniyle elinin altlnda i~ goreni 
verdik. Onlardan her kim Bizim emrimizden <;akarsa, ana 
alevli ate~in azabindan tattlnnz. 

13- Onlar, kalelerden, heykellerden, buyfrk havuzla
ra benzer <;anaklardan ve ta~1nmas1 gii·<; kazanlardan ne 

. dilerse· kendisine yaparlard1. Ey Davfrd hanedan1, ~ukre
derek <;ah~In. Kullanmdan pek az1 ~ukredicidir. 

Siileyman'a Riizgan Verdik 

Allah Teala, Davud Aleyhisselam'a verdigi nimetleri zikredince 
buna bagh olarak Siileyman Aleyhisselam'a verdigi nimetleri de zikre
diyor. Riizgarlan onun buyruguna verdigini ve sergisini giindiiziin bir 
ay, geceleyin bir ayhk mesafeye ta§1tt1gm1 bildiriyor. 

Hasan el-Basri der ki: Sabahleyin ~am'dan hahsma binerek kal
kar ve Istahr (iran'da bir §ehir)da konaklar ve orada sabah kahvaitismi 
yapard1. Oradan kalkarak Kabil'de ak§arnlardL ~am ve Istahr aras1 
h1zh gidi§le tam bir ayllk yoldur. Istahr'la Kabil aras1 da h1zh gidi§le 
tam bir ayhk yoldur. 

«Ve onun ic;:in su gibi erimi§ bak1r ak1ttlk.n ibn Abbas, Miicahid, 
ikrime, Ata el-Horasani, Katade, Siiddi, Malik, Zeyd ibn Eslem ile Zeyd 
ibn Eslem'in oglu Abdurrahman'da.n, naklederler ki; bu ayetteki 
( . ...J:Ull . ) kelimesi, bak1r anlamuidad1r. Katade der ki: Bu, Yemen'
deydi. insanlarm yaptlklan her §ey, Allah Tealfl:mn Siileyman Aley
hisselam'a <;:Ikard1g1 bak1rdand1. Siiddi der ki; bak1r, Siileyman Aley
hisselam'a ancak iic;: gun akitllmi§tl. 

· «Cinlerden de Rabbmm izniyle elinin altmda i§ goreni verdik.» 
Allah'm izni, takdiri ve me§iyyeti ile oniinde i§ goren cinlerden bazila
nm onun emrine verdik: Allah'm iradesi dahilinde yap1lacak §eyleri 
onlar, kendisi ic;:in yaparlardL «Onlardan her kim Bizim emrimi.zden 
t;Ikarsan itaatlm1zdan <;:1k1p sap1t1rsa, «ona alevli ate§in azabmdan 
tattmnz.n ~uradaki ( .;z-11 ) kelimesi; yanmi§, alevli ate§ demektir. 

ibn Ebu Hatim burada garib bir hadis naklederek der · ki: Bize ba
bam ... Sa'lebe el-Hu§eni kanahyla RasUlullah (s.a.)m §6yle buyurdu
gunu .nakletti: Cinler iic; s1mftlr: Bir s1mfmm kanatlan vard1r, hava
da uc;arlar. Bir s1mf1 y1lanlar ve kopeklerdir. Bir sm1f1 ise s1z1p yii
riirler. Bu hadisin peygambere isnad1 gerc;:ekten garibdir. Yine ibn Ebu 
Hatim der ki: Bana babam ... ibn En'um'dan nakletti ki; o, §6yle de
mi§: Cinler ii<;: Sllllftlr. Bir Slmfl hem sevaba hem cezaya ugrar. Bir Sl-
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mf1 gokle yer arasmda uc;arlar. Bir s1mf1 da y1lanlar ve kopeklerdir. 
Raviler arasmda yer alan Bekr ibn Mudar der ki: iyi bilmiyorum ama 
o, samnm §byle de demi§ti : insanlar da tic; s1mft1r: Bir sm1fm1 Allah 
Teala, k1yamet giiniinde Ar§'In golgesi altmda golgelendirir. Bir sm1fl 
hayvan gibidir, hatta yol bak1mmdan ondan daha da §a§kmdlr. Bir 
s1mf1 da kalbleri §eytan, suretleri insan §eklinde olanlardlr. ibn Ebu 
Hatim dedi ki : Bana babam ... Hasan'm §tiyle dedigini nakletti: Cinler 
iblis'in, insanlar da Adem'in c;ocukland1r. Bunlardan da onlardan da 
mii'minler vard1r. Bunlar da onlar da sevab ve cezada ortaktlrlar. Bun
lardan veya onlardan kim mii'min olursa; o Allah'm dostudur. Onlar
dan veya bunlardan kim de kiifrederse; o, §eyt~nd1r. 

«Onlar, kalelerden, heykellerden, biiyiik havuzlara benzer c;anak
lardan ve ta§mmasi giic; kazanlardan ne dilerse kendisine yaparlardl.» 
Ayet-i kerime'de gec;en ( '-:--:JbJI) kelimesi; giizel yap1lar, demektir. 
Evin en degerli ve orta yeridir. Miic9hid ise ( ~......oJ )>oil ) kelimesinin 
kti§klerden daha a§ag1 yap1lar oldugunu sayler. Dahh9.k ise ma'bedler 
oldugunu stiylemi§tir. Katade de bu kelimenin, ma'bedler ve kti§kler 
anlamma geldigini sayler. ibn Zeyd ise bunun meskenler demek oldu
gunu bildirir. ( -~J::~I ) kelimesine gelince, Atiyye el-Avfi, Dahhak ve 
Siiddi bunun resimler anlamma geldigini stiylemi§lerdir. Miicahid bu
nun bak1rdan oldugunu, Katade ise c;amur ve camdan oldugunu stiy
lemi§lerdir. ( 1....;-'1~1 ) kelimesi ise ( ~~ ) kelimesinin cem'idir 
ki ic;erisinde su toplanan ha vuz demektir .. . 

( .. . ) 
Ali ibn Ebu Talha, ibn Abbas'm bu kelimeye, toprakta ac;1lan ge

ni§ yuvarlak c;ukur anlamm1 verdigini bildirir. Avfi de bunun birikin
ti anlamma geldigini bildirir. Miicahid, Hasan, Katade, Dahhak ve 
ba§kalan da boyle demi§lerdir. ( ~lz..-1)1 ) kelimesi; yerinde sabit du
ran ve bir yere k1m1ldamayan anlamma gelir. Onun k1nnldatlhp dtin
diirillemeyi§i biiyiikliigiindendir. Miicahid, Dahhak ve ba§kalan boyle 
demi§lerdir. ikrime ise der ki: Bu kelime, kazamn iizerine kondugu ta§ 
demektir. 

«Ey Davud hanedam, §iikrederek c;ah§m.» Yani onlara dedik ki : 
Ey Davud ailesi, Allah'm size diinya ve din konusunda lutfettigi nimet
lerine §iikrederek c;ah§m. ( i )2. ) kelimesi, fiilden ayn olarak masdar
dlr veya onun mef'uliidiir. Her iki takdirde de §iikiir, kavil ve niyyetle 
oldugu gibi bilfiil olacagm1 gosterir. 

( ... ) 
Ebu Abdurrahman der ki: :t-famaz §iikiirdi.ir. Oruc; §iiki.irdi.ir. Allah 

ic;in yaptlgm her haYir §iiki.irdiir. ~iikriin en degerlisi de hamdd1r. Bunu 
ibn Cerir Taberi rivayet eder. ibn Cerir Taberi ve ibn Ebu Hatim, Mu
hammed ibn el-Kurayzi'den naklederler ki ; o, §byle demi§ : ~iikiir; Al-
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lah korkusu ve salih ameldir. Bilfiil yap1lm1§ olan §eyler i~in bu fiil kul
lamllr. Qiinku Davud Aleyhisselam'm ftilesi aym §ekilde hem kavlen, 
hem de fiilen Allah'a §Ukretmi§lerdi. • 

ibn Ebu Hatim dedi ki: Bana babam . .. Sabit el-Biinani'den naklet
ti ki; o, §byle demi§: Davud Aleyhisselam; hamm1, ~ocuklan ve ailesi 
arasmda namaz1 bolmu§tU. Gece veya gunduzun hangi saati olursa ol
sun, onun ailesinden bir ki§i mutlak ibadette bulunurdu. i§te ayet-i ke
rime onun i~in <<Ey Davud hanedam, §Ukrederek ~all§m. Kullanmdan 
pek az1 §Ukredicidir.» buyurarak onlan bunun i~erisinde zikrediyor. 

Sahih-i Buhari ve Muslim'de Rasulullah (s.a.)m §byle buyurdugu 
nakledilir: Allah katmda namazlarm en sevimlisi Davud'un namaz1d1r. 
Gecenin yansm1 uyur, ii~te birini k1yamda ge~irir, alt1da birinde yatar
dl. Allah'a oru~lann en sevimlisi de Davud'un orucudur. 0 bir gun orw; 
tutar bir gun iftar ederdi. (Du§manla) kar§Ila§tlgi zaman da ka~mazdL 

Ebu Abdullah ibn Mace, Siineyd ibn Davud kanallyla Cabir'den 
nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§: Davud oglu Suleyman'm 
annesi Siileyman'a dedi ki: Yavrucugum, geceleyin ~ok uyuma. <;unkii 
geceleyin ~ok uyumak k1yamet giinunde kulu muhta~ b1rak1r. ibn Ebu 
Hatim, Davud Aleyhisselam'dan naklen burada uzun ve ger~ekten ga
rib bir rivayeti aktanr. ibnEbu Hatim aynca der ki: Bize babam ... Fu
dayl'm «Ey Davud haned9,m, §Ukrederek ~all§m.» kavli hakkmda §byle 
dedigini nakletti: Davud; ey Rabb1m Sana nas1l §iikredelim? ~ukiir de 
Senin lutfun degilomi? dedi. Allah Teala buyurdu ki: Sen, §iikriin Benim 
bir lutfum oldugunu bildigin §U anda Bana §Ukretmi§ oldun. 

<<Kullanmdan pek az1 §Ukredicidir.)) Bu bir ger~egin bildirilmesin
den ibarettir. 

14 - Onun 6hlmiine hukmettigimiz zaman; oliimiinii 
onlara ancak degnegini yiyen canh farkettirdi. Y ere dii
!?iince ortaya '9Iktl ki; eger onlar gayb1 bilselerdi, horlay1c1 
aza b i'<;inde kalmazlardl. 

-
Siileymfm'm Oliimii 

Allah Teala, Siileyman Aleyhisselam'm alum keyfiyetini haber 
vererek, cinlerden onun emrine musahhar k1hmp ag1r i§lerde 



r 

6636 tBN KES!R ( Ctiz: 22; Sure : 34 

~all§tlnlanlarm onun oliimiinii nasll gormediklerini bildiriyor. !bn Ab
bas, Miicahid, Hasan, Katade ve ba§kalanmn ifadesine gore Siileyman 
Aleyhisselam, yakla§Ik bir sene degneginin iizerine dayanml§ olarak 
ayakta durup kald1. Bir kurd degnegini yeyince degnek onu ayakta tu
tamadl ve yere dii§tii. Bunun iizerine uzun bir sure once oldiigii anla§Il
dl. Bu da gosteriyor ki; cinler ve insanlar gayb1 bilmezler. Onlarm in
sanlara boyle vehmettirdikl.eri -veya insanlarm oyle vehmettikleri
gibi degil. Bu konuda merfu' ve garib bir hadis varid olur ki; bu hadisin 
s1hhati iizerinde dikkatle durulmahdlr. ibn Cerir Taberi der ki: Bize 
Ahmed ibn Mansur ... ibn Abbas'tan nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §oyle 
buyurmu§: Allah nebisi Siileyman Aleyhisselam namaz k1ld1gmda gozii
ni.in oniinde ye§ermi§ bir aga~ gor.iirdii ve ona; senin adm ne? derdi. 0 
da; §Udur, derdi. Ni~in yaratlldm; diye sorupta ondan fidan olarak diye 
cevab ahrsa fidan olarak diktirir, Eger tedavi i~in diye cevab allrsa ko
parttlnrdL 0, bir gun namaz k1larken, oniinde yine bir agac; gordii. Ona; 
senin adln ne? dedi. 0; Harrah (bir nevi kec;i boynuzu) dedi. Sen ne 
i~insin? deyince o; §U evin tahribi ic;in, dedi. Siileyman Aleyhisselam 
bunun iizerine dedi ki: Allah'1m, cinlere beni~ oliimii gosterme ki; in
sanlar cinlerin gayb1 bilmediklerini ogrensinler. Kendisine bir degnek 
yonttu ve iizerine dayand1. Bir Yil onun iizerinde durdu. Cinler i§ini yap
maya devam ediyorlard1. Bir kurd degnegi yedi ve bunun iizerine oliimii 
ac;Iga c;Iktl. Yine insanlar ogrendiler ki; eger cinler gaybl bilmi§ olsalar
dl, bir Yil boyu ag1r zahmete dayanmazlardl. Said ibn Ciibeyr der ki: ibn 
Abbas bu ayeti §Oyle okurdu ve mana verirdi: Yere dii§iince ortaya c;Ik
tl ki; eger onlar gayb1 bilir olsalardl (bir y1l boyunca) horlaYICl azab ic;in
de kalmazlardl. ibn Abbas der ki: Cinler kurda te§ekkiir ettiler, ona su 
getirirlerdi. ibn Ebu Hatim de bu haberi ibrahim ibn Tahman kanahyla 
ibn Abbas'tan nakleder ki, bunun ref'inde hem gariblik, hem de miin
kerlik vard1r. Ancak mevkUf bir haber olmas1 gerc;ege daha yakmd1r. 
Ata ibn Ebu Muslim el-Horasani'nin pek c;ok garib rivayetleri oldugu 
gibi, baz1 hadisleri de miinkerdir. 

Suddi, Ebu Malik ve Ebu Salih kanallyla Abdullah ibn Abbas'tan, 
Miirve el-Hemedani kanahyla da Abdullah ibn Mes'ud'dan ve peygam
berin ashabmdan bir topluluktan nakleder ki; Rasulullah (s.a.) §6yle 
buyurmu§: Siileyman Aleyhisselam bir y1l, iki y1l, bir ay, iki ay Beyt 
el-Makdis'e c;ekilirdi. Bundan daha c;ok veya daha az c;ekildigi de olurdu, 
yiyecegini ve ic;ecegini ma'bede getirirdi. Vefat ettiginde yiyecegini ma'
bede gotiirmii§tii. Bunun ba§lang1c1 §6yle olmu§tu: Her giin sabah olun
ca nmkaddes evde bir agac; yeti§irdi. Siileyman peygamber gelir ve 
agaca; senin adm nedir? diye sorard1. Agac; ta; ad1m §U ve §Udur, derdi. 
Eger dikilecek bir fidansa fidanhgm1, eger. deva ic;in bir otsa hangi der
din devas1 oldugunu soylerdi. Bu durum boylece devam edip gitti. Niha-
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yet Harrube denilen bir agac; bitti. Siileyman peygamber ona; senin adm 
nedir? dedi. Agac;; benim ad1m, Harriibe'dir, dedi. Siileyma.n peygam
ber; ne ic;in bittin? deyince, o; bu ma'bedi y1kmak ic;in bittim, dedi. Sii
leyman peygamber; ben diri iken -Allah dilemedikc;e- onu kimse Yikamaz, 
dedi. Oyleyse benim helak olu§um ve mukaddes evin han1b olu§u senin 
yiiziinden olacaktlr, diyerek onu c;ekip bir duvarm ic;ine dikti. Sonra 
mihraba girdi, namaz k1lmaya ba§ladi, asasma dayanmi§tl. 0 s1rada 
vefat etti. ~eytanlar, onun vefat ettigini bilmiyorlardL Onlar Siileyman 
peygamberin g1k1p ta kendilerini cezalandirmasmdan korkarak ve asa
sma dayanmi§ vaziyette oldugu ic;in diri samp c;ah§Iyorlardl. ~eytanlar 
mihrabm etrafmda toplamrlardL Mihrabm oniinde ve yamnda ayn de
likler vard1. Siileyman Aleyhisselam, atmak istedigi §eytana; sen §Urdan 
girip Obiir taraftan g1kacak giic;te misin? derdi. ~eyta~n da ordan girip 
obiir taraftan c;1kmak ic;in giderdi. ~eytan ordan girip gec;erken mihrab
da Siileyman Aleyhisselam'a bakacak olursa, mutlaka yanard1. Bir sefe
rinde §eytan oradan gec;ti ve Siileyman'm sesini duymad1. Sonra dondii 
yine duymadL Tekrar dondii evin ic;ine girdi ve yanmad1. Baktl ki, Sii
leyman Aleyhisselam dii§iip olmii§. <;1k1p halka onun oldiigiinii haber 
verdi. Onlar da Siileyman Aleyhisselam'm mihrabm1 ac;1p ordan kendi-

• sini c;Ikardilar. Habe§ dilinde ( ~L..;.. , ) asa demektir. Asasm1 kurdun 
yedigini gordiiler. Ne zaman oldiigiinii de bilemediler. Sonra o kurdu asa
mn iizerine koydular bir gun ve gecede asadan bir miktar yedi. Buna gore 
hesab ettiler ve baktllar ki; o, bir Yil once olmii§. Onlar bir Yil boyunca 
Siileyman Aleyhisselam'm oliimiinden sonra da i§lerine devam etmi§
lerdi. i§te boylece cinlerin gayb1 bildiklerine dair sozlerinin yalan oldu
gunu insanlar anlad1lar. ~ayet onlar gayb1 bilir olsalardi, Siileyman 
peygamberin oliimiinii de bilirlerdi ve bir y1l boyunca onun ic;in c;ah§IP 
yorulmazlardL i§te Allah Azze ve Celle'nin : «Onun ·oliimiine hiikmetti
gimiz zaman; oliimiinii onlara ancak degnegini yiyen canh farkettirdi. 
Yere dii§iince ortaya c;1ktl ki; eger onlar gayb1 bilselerdi, horlayici azab 
ic;inde kalmazlardl» kavlinin manas1 budur. Allah Teala insanlara on
lann durumunu ac;Iklayarak yalan soylediklerini bey9"n ediyor. Sonra 
§eytanlar kurda dediler . ki : Eger sen yemek yiyeceksen, sana en giizel 
yemekleri getiririz. Eger sen §arab ic;eceksen en giizel ic;ecekleri sa:na su
nanz. Ancak biz sana su ve c;amur ta§Inz. Ravi der ki: Nihayet onlar o 
kurda su ve c;amur ta§Idilar. Gormez rhisiniz, agacm kovugunda bulu
nan .c;amuu? ~eytanlar s1rf ona te§ekkiir ic;in bu c;amuru ta§Imaktadir
lar. Bu haber - Allah bilir ya- ancak ehl-i kitab bilginlerinin soyledik·· 
leri sozlerden (israiliyyat) ibarettir. Bu tiirden sozler iizerinde dikkatle 
durulmahdir. Hakikata uygun olanlan dogrulamr. Hakikata aykln olan
lar da yalanlamr. Geriye kalanlar ise ne dogru kabul edilir, ne de yalan 
saYihr. 
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ibn Vehb . .. Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem'den nakleder ki; 
o, «Oliimiinii onlara ancak degnegini yiyen canh fark ettirdi.>> kavli 
hakkmda §6yle demi§: Siileyman Aleyhisselam oliim melegine; benim 
camm1 almakla emrolundugun zaman, bunu bana bildir, dedi. Oliim 
melegi ona gelip dedi ki: Ey Siileyman sehin. camm almakla emrolun
dum. Senin yirmi dart saatten az bir zamanm kald1. Siileymfl,n Aleyhis
selam §eytanlan <;agmp kendisi i<;in camdan bir k6§k yaptird1 ve k6§ke 
kap1 yapmad1. Ayaga kalktl asasma dayamp namaz k1lmaya ba§ladL 
Ravi der ki : Oliim melegi onun yamna girdi ve o asasma dayamk iken 
ruhunu ald1. Siileyman peygamber oliim meleginden korktugu i<;in boy-· 
le yapml§ degildi. Cinler onun oniinde <;ah§Iyor ve onun diri oldugunu 
zannederek kendisine bak1p i§lerinedevam ediyorlardL Allah Teala aga<; 
kurdunu gondererek asanm i<;ine girdirdi ve kurd asay1 yedi. Asanm 
i<;ini yiyip bitirince, degnek dayanamaz oldu ve Siileyman dii§tii. Cinler 
bunu goriince kalklp etrafma kO§U§tUlar. i§te yukardaki ayetin kasdet
tigi anlam budur. Asbag ibn Ferec der ki : Ba§kasmm bana anlatt1gma 
gore; agB.\! kurdu bir Yil boyunca agacm i<;inden yiyordu ve o dii§memi§
ti. Selef'ten ba§kasi da boylece zikretmi§tir. Allah en dogrusunu bilen
dir. 

15 - Sebe'liler i·c;in yurdlannda bir ayet vardl: Sagh 
sollu iki bahc;e. Rabb1n1Z1n nzlnndan yeyin ve O'na ~Ukre

din. Giizel bir belde ve bag1~layan bir Rab. 
16 - Arna onlar yiiz c;evirdiler, boylece Biz de iizerle

rine Arim selini gonderdik. V e onlann iki bahc;esini, buruk 
yemi~li, 1lg1nhk ve ic;inde biraz da sedir agac1 bul unan i:ki 
bahc;eye c;evirdik. 

17 - i~te boylece kiifretmi~ olmalanndan otiirii onlan 
cezaland1rd1k. Biz, kiifredenlerden ba~kas1n1 cezaland1nr 
IDlYlZ? 
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Sebe'lilerin Yurdlar1 

Yemen halkma ve krallarma Sebe'liler denirdi. Tubba'lar da 
bunlardaRdl. Siileyman peygamberin e§i olan Belkis da bunlar
dandl. Ulkelerinde rahat ve nimet i~erisinde herkesi imrendirerek 
ya§arlardl. R1z1klarmm bollugu, ekinlerinin ve meyvelerinin ~oklugu on
lann rahat ya§amasmi saglami§tl. Allah Teala, verdigi nz1ktan yeyip 
kendisinin birligini kabul ederek §iikretmeleri ve kulluk yapmalan i~in 
kendilerine peygamberler gondermi§ti. Allah'm diledigi siirece onlar 
boylece kaldllar. Sonra kendilerine emredilenden yiiz c;evirdiler. Bunun 
iizerine -az sonra Allah'm izniyle tafsilatl gelecegi gibi- iizerlerine sel 
gonderilerek cezalandmld1lar ve Sebe' diyan yerle bir oldu. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Ebu Abdurrahmfm . .. Abdul
lah ibn Abbas'm §6yle dedigini nakletti : Adamm birisi Rasuluilah 
(s.a .) a Sebe' nedir? diye sual etti. Bir erkek midir, bir kadm m1d1r, yok
sa toprak nnd1r? Peygamber buyurdu ki : o, bir erkektir. On tane c;o
cugu oldu. Onlardan alt1s1 Yemen'de, dordii ~am'da yurd edindi. Ye
men'liler; Mezhic, Kinde, Ezd, E§'ari'ler, Enmar ve Himyer halk1d1r. 
~am'lllar ise; Luham, Ciizam, Amile ve Gassan kabileleridir. Bu ifadeyi 
Abd ibn Humeyd de Hasan ibn Muss, kanallyla ibn Ebu Liihey'a'dan 
nakleder. Bu hadisin isnad1 hasendir, ancak hadis imamlan onu tahric 
etmemi§lerdir. Ebu Orner ibn Abdiil-Berr el-Kasd Ve'l-Umem bi 
Ma'rifet'i-UsUl-i Ensab'il-Arab ve'l-Acem isimli kitabmda ibn Ebu Lii
hey'a kanahyla ibn Abbas'tan bunu zikreder. Bu rivayet bir ba§ka §e
kilde de zikredilmi§tir. 

Aym §ekilde imam Ahmed ibn Hanbel ve Abd ibn Humeyd ... Fer
ve ibn Miiseyk'den naklederler ki; o, §6yle demi§: Ben Hz. Peygambere 
vanp; ey Allah'm Rasulii, kavmimin onde gelenleriyle mi sava§aYJm, 
arkadakilerle mi? dedim. Rasulullah (s.a .) ; evet ondekileriyle de arka
dakileriyle de sava§, dedi. Doniince beni ~agmp dedi ki: Onlan islam'a 
davet etmedikc;e kendileriyle sava§ma. Ben; ey Allah'm RasUlii Sebe' 
nedir, vadi mi, adam m1 veya ba§ka bir §ey mi? dedim. 0; hay1r arap
lardan bir ki§idir. On tane c;ocugu olmu§tur. Alt1s1 Yemen'e, dordii 
~am'a yerle§mi§ti. Yemen'e yerle§en Ezd, E§'ariler, Himyer, Mezhic ve 
Enmar kabileleridir ki onlara Biiceyle ve Hii§'am ad1 verilir. Liiham, 
Ciizam, Amile ve Gassan ise ~am'a yerle§mi§ti. Bu rivayetin de isnad1 
saglamdlr. Ancak raviler arasmda yer alan Ebu Cenab el-Kelbi hakkm
da baz1 sozler soylenmi§tir. Fakat ibn Cerir Taberi bu rivayeti Ebu Kii
teyb kanallyla .. . Yahya ibn Hani'den nakleder ki; onun amcas1 veya 
babas1 - ravi olan Esbat bunda §iiphelenmi§tir- §6yle demi§: Ferve 
ibn Miiseyk Hz. Peygambere gelip dedi ki. .. Ve yukardaki rivayeti ol-
dugu gibi zikreder. · 
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Bu hadisin bir ba§ka tariktan rivayetinde ise ibn Ebu Hatim der 
ki: Bize Yunus ibn Abd'iil-A'la ... Abdiilaziz ibn Yahya'dan nakleder ki; 
o, §byle haber vermi§: Biz ifrik1yye'de Ubeyde ibn Abdurrahman'm ya
nmda idik. Bir gun o dedi ki: Bir toplulugun amld1g1 bolgenin ad1yla 
zikredildigini samyorum. Bunun iizerine Ali ibn Rebah dedi ki; hay1r, 
bana falanca nakletti ki Gutayf kabilesinden Ferve ibn Miiseyk Hz. 
Peygambere gelip §byle demi§ : Ey Allah'm RasUlii, Sebe' cahiliyyet do
nerhinde kuvvetli ve §erefli bir toplumdu. Ben, onlarm islam'dan geri 
donmelerinden korkari.m. Onlarla sava§aYlm m1? Rasulullah (s.a.); he
niiz onlar hakkmda bana bir emir gelmedi, dedi. Bunun iizerine <(Sebe'
liler igin yurdlannda bir a yet vard1r .. . » a yeti nazil oldu. Adamm biri ona 
dedi ki : Ey Allah'm Rasulii Sebe' nedir? Ravi yukardaki hadisin aym
sml zikretti. f?byle ki: Rasulullah (s.a.)a Sebe' soruldu, bir belde mi, bir 
adam m1, bir kadm m1, nedir? dendi. Rasulullah (s.a.), haYir, o bir 
adamd1r. On tane gocugu olmu§ onlardan altlSl Yemen'e dbrdii f?am'a 
yerle§mi§. Yemen'e yerle§enler Mezhic, Kinde, Ezd, E§'ari'ler, Enmar ve 
Himyer'lilerdir. f?am'a yerle§enler ise Luham, Ciizam, Gassan, Amile 
kabilesidir. :au rivayette gariblik vard1r. <;iinkii ayetin 1\iedine'de indigi 
sozkonusu ediliyor ki sure biitiiniiyle mekkidir. Allah en iyisini bilen
dir. 

Bu hadisin bir ba§ka yoldan rivayetini ibn Cerir Taberi §byle nakle
diyor: Bize Ebu Kiireyb ... Ferve ibn Miiseyk'den nakletti ki; o, §6yle 
de~i§: Adamm birisi; ey Allah'm Rasulii, bana bildirir misin Sebe' ne
dir? Bir toprak m1; yoksa bir kadm m1? Rasulullah (s.a.) buyurmu§ ki: 
0 ne topraktlr, ne de kadmd1r. On tane oglu olan bir adamd1r. AltlSl 
Yemen'e dordii f?am'a yerle§mi§tir. f?am'a yerle§enler; Luham, Ciizam, 
Amile ve Gassan idi. Yemen'e yerle§enler ise Kinde, E§'ariler, Ezd, Mez
hic, Himyer ve Enmar'd1r. Adam dedi ki: Enmar nedir? Rasulullah bu
yurdu ki : Onlar Hu§'am ve Biiceyle kabilesinin mensub olduklan kim
selerdir. Bu hadisi Tirmizi Cami'inde Ebu Kiireyb kanahyla Ebu Usa
me'den nakleder. Ancak bu hasen, garib bir hadistir, der. 

Ebu Orne::.· ibn Abdiilberr der ki: Bize Abdiilvaris ibn Siifyan ... Te
mim ed-Dari'den nakletti ki; adamm biri Rasulullah'a gelip, Sebe'nin 
ne oldugunu sormu§ .. . Sonra ibn Abdiilberr aym hadisi zikre(ier ve bu 
hadisin saglam, hasen oldugunu bildirir. 

Neseb bilginleri -ki aralannda Muhammed ibn islrak da bulun~ 
maktad1r- Sebe'in admm Abd f?ems ibn, Ye§cib, ibn Ya'rib, ibn Kah
tan oldugunu soylemi§lerdir. Ona Sebe' ad1 verilmesinin sebebi arap
larda ilk defa onun §arab satm almasmdand1r. Ona aynca rii§vet yiyen 
de denirdi. <;iinkii sava§ta ilkin ganimet allp kavmine dag1tan odur. Bu 

· sebeple ona mal anlamma gelen ( \.!.~) J ~) ) kelimesinden 
' ( ~I )I ) ad1 verilmi§tir. Onun gok onceden Hz. Peygamberin gele-
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cegini mtijdeledigi de bildirilmi§tir. Bu konuda §Oyle bir §iir yazd1g1 da 
rivayet edilir: 

i~l j ~.r. ':1 ~ 
il~ ~ .)~ \ .)~~ 

iL:.t4 ~~I ~ 

i l.i'Sl l r.> ~ d 
i~~~ ri 
i~ ~)~..LA J'i 
~J'Yw- ~ 0~ ,:r J 

~l.Ct.li~~ 
!J _,.L. ~ o..V.~ ~~U 

~)l. t.. r~ ~~) 
. .:.>lb...i ..w ~ . IS . .J 

Ji --=-::J ~ 1.4.>-i ~.) 
15r~ O_r.>-1 O~t; 
~_r li !Jj_,.G ~ _;. 

Bizden sonra btiytik bir miilke sahip olacaktlr, 
Harama ruhsat vermeyen bir peygamber. 
Ondan sonra da htiktimdarlar o mulke sahip olacaklardJ.r, 
Kmamaks1zm k.ullan dinlerinde devam ettireceklerdir. 
Onlardan sonra bizden hukumdarlar o mtilke sahip olacaklardJ.r, 
Hti.kumdarllk bizde payla§ma ile olacaktlr. 
Kahtan'dan sonra bir peygamber hakim olacaktlr, 
0 peygamber muttaki, alc;:ak gonullu ve insanlarm en hay1rl1S1d1r. 
Ad1 Ahmed olacak o peygambere, ne olurdu ben, 
Onun gonderildigi Jlldan sonra ya§aylp da kendisine yeti§Seydim. 
Ona destek olur ve gucumle ona yard1mc1 olurdum, 
Btitun silah1m ve btitun kuvvetimle. 
0 ne zaman c;:1karsa onun yard1mc1SI olurum, 
Kim ona ula§Irsa ben<;ien ona selam iletsin. 

Bu §iiri, Hemedani ~cel-iklil» isimli kitabmda zikretmi§tir. Kahtan 
konusunda ise bilginler tic; ayn gorti§ bildirmi§lerdir. Birincisine gore; 
Kahtan, Nllh peygamberin oglu Sam'm oglu irem'in stilalesindendir. 
Onun nesebinin Nllh'a ula§tmlmasl konusunda tic; ayn yol kaydetmi§
lerdir. 

ikinci gorti§e gore, o Aber siilalesindendir ve Hlld Aleyhisselam'm 
kendisidir. Ancak onun da nesebinin Nllh'a ula§tlnlmasl konusunda 
tic; ayn yol bildirmi§lerdir. 

Uc;:unctistine gore Kahtan, ibrahim Halil Aleyhisselam'm oglu is
mail'in siilalesindendir. Fakat buna ula§tmlmasl konusunda da ayru 
§ekilde tic; ayn tarik zikretmi§lerdir. Haf1z Ebu Orner ibn Abdiilberr, ((el-

Tefsir, C : XII ; F . 417 
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inba Ala Zikr-i Usul'i-Kabail er-Ruvat» isimli kitabmda geni§ olarak 
bunu zikretmi§tir. 

Hz. Peygamberin; uSebe', araplardan bir adamdlr», soziine gelince; 
yani ibrahim H!:'l.lil Aleyhisselam'dan once Aribe araplanndand1r de
mektir ki bu; Nuh Aleyhisselam'm oglu Sam siilalesindendir. U<;iincii 
gorii§ uyarmca ibrahim peygamber soyundan olmalld1r ki bu, neseb 
bilginlerinin yamnda §Ohret kazanmaml§tlr. Allah en iyisini bilendir. 

Buhari'nin Sahih'inde, Rasulullah (s.a.)m Eslem kabilesinden ok 
atan bir topluluga rastlay1p onlara §byle dedigi bildirilir: Ey ismail ogul
lan, ok atm <;iinkii babamz da okc;:u idi. Bilindigi gibi Eslem Ansar'dan 
bir kabiledir. Evs ve Hazrec ka.:bilesiyle birlikte Ansar Sebe'den gelen Ye
men araplarmm Gassan kolundand1r. Sebe' halk1 Arabistan'a yaYllmca, 
selden ka<;anlardan bir k1srn1 da gelip Yesrib'e konmu§lardL Bir ba§ka 
grup ise flam'a yerle§mi§ti. Onlara Gatafan denmesinin sebebi daha once 
Yemen'de iizerine konduklan bir sudan dolay1d1r. Denilir ki; bu su Me·· 
dine yakmlannda Mii§ellel vadisinde yakm bir yerdir. Nitekim Hassan 
ibn Sabit bir §iirinde §byle der : 

Bizi mi sorarsm? Dogrusu biz se<;kin bir topluluguz, 
Kabilemiz Ezd'e nisbet edilir, suyumuz ise Gassan'a. 
Hz. Peygamber'in; «Sebe'in araplardan on oglu olmu§tur.» kavline 

gelince; bu demektir ki, onun neslinden Yemen arab kabilelerinin ko
kiiniin ula§tlg1 on tane <;ocuk meydana gelrni§tir. Yoksa, bunlar onun 
soyundan veya onun <;ocuklarmm soyundand1r, demek degildir. Nitekim 
bu husus Neseb kitablarmda ·kaY1dlld1r. 

Hz. Peygamberin; <<onlardan altlSl Yemen'e, dordii flam'a yerle§ti
ler.l> kavlinin manasma gelince; Allah Teala onlarm iizerine Arim selini 
gonderince bir k1sm1 yine iilkelerinde kald1lar, bir k1srn1 da iilkelerinin 
dl§ma dag1ld1lar. Sebe' seddinin durumu §Oyle idi: iki dagm arasmdan 
bir su gelir ve seddin oldugu yerde toplamrdL Vadilerden akan yag
mur sulan da burada toplamrd1. Eski hiikiimdarlar oraya yiiksek bir sed 
yapt1lar. Nihayet su, seddin hizasma kadar geldi. 0 iki dagm eteklerine 
aga<;lar diktiler ve oray1 diizelterek <;ok giizel meyveler yeti§tirdiler. Ni
tekim Katade'nin de aralarmda bulundugu Selef'ten bir<;ok ki§inin zik
rettigine gore; bir kadm ba§mda bir zenbil veya sepet olarak o agac;:
lann altmda gezinirdi. Ve aga<;larm meyvesi sepetlere dii§erdi de, ka
dm onu toplamak zahmetine katlanmazd1. <;iinkii meyveler son derece 
yeti§kin ve olgundu. Bused Me'rib'de idi. Ve buras1 San'a ile Yemen ara
smda ii<; konakllk yerde idi ki bugiin uMe'rib seddi» diye bilinir. Ba§ka
lan da naklettiler ki; Sebe' diyannda sinek, sivrisinek, bit ve pire gibi 
bir §ey bulunmazd1. Ha§erat da yoktu . <;unkii havas1 mu'tedil, mizac 
ic;:in sagllkll idi. Allah Teala da onlara lutfetmi§ tevhid ve ibadete ken
dilerini vermeleri i<;in bu ihsamm esirgememi§ti. Nitekim Allah Teala 
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«Sebe'liler ic;in yurdlarmda bir ayet vardm> buyuruyor. Sonra bunu §OY
lece ac;1khyor: «Sagh sollu iki bahc;e.» Dagm iki tarafmda sagh sollu iki 
bahc;e vard1 ve §ehir de bunun arasmda idi. «Rabbm1zm nzkmdan yeyin 
ve O'na §Ukredin. Guzel bir belde ve bagi§layan bir Rab. >> Siz, tevhid uze
re devam ettiginiz surece sizi bagi§lar. 

ccAil).a onlar yuz c;evirdiler.» Allah'm birliginden, O'na ibadetten, 
kendilerine sundugu nimete §iikretmekten kac;md1lar ve donup gune§e 
tapmmaya ba§lad1lar. Nitekim Siileyman peygamberin iinlii kU§U Hiid
hiid, onlar hakkmda Neml suresinde §6yle der: ccVe sana Sebe'den ger
c;ek bir haber getirdim. Ora halkma hukmeden, her §eyden kendisine 
bolca verilmi§ olan ve buyiik bir tahta sahip bir kadm buldum. Onun ve 
kavminin, Allah'1 b1rak1p gune§e secde eder olduklanm gordum. ~eytan 
onlarm yaptlklanm guzel gostermi§ ve onlan dogru yoldan ahkoymu§
tur. Bu yiizden onlar dogru yolu bulamazlar.» (Neml, 23-24) Muhammed 
ibn ishak, Vehb ibn Munebbih'den nakleder ki; Allah Teala onlara on 
lie; tane peygamber gondermi§tir. Suddi ise Allah Teala'mn on iki bin 
peygamber gonderdigini bildirir. Allah en iyisini bilendir . 

. <<Boylece Biz de uzerlerine Arim selini gonderdik.» Denildi ki; Arim'
den maksad sulard1r. Baz1lan da; vadidir, dediler. Ba§kalan rse; erkek 
farelerdir, dediler. Ba§kalan da; kaynak suyudur, dedi. Bu takdirde 
terkib, ismin s1fatma izateti babmdan olur ki; «cami mescidi» ve «Giirz 
saidi» dendigi gibi. Bu ifade Suheyli'den nakledilmi§tir. Aralannda ibn 
Abbas, Vehb ibn Munebbih, Katade ve Dahhak'm da bulundugu birc;ok . 
ki§iden de nakledilmi§tir ki; Allah Teala onlara Arim selini gondermek
le ceza vermeyi murad edince sedlerine topraktan 91kan bir canl1 mu
sallat etmi§ti ki ona ( ~_,~1 ) ad1 verilir. 0 seddi delmi§ti. Vehb ibn 
Miinebbih der ki: Onlar kendi kitaplarmda sedlerinin harab olmasmm 
sebebinin bu erkek fareler oldugunu biliyorlardl. Bu sebeple uzun bir 
sure sedlerini kedilerle kontrol etmi§lerdi. Ecelleri gelince fareler ke
dilere galib geldi ve sedde girip onu deldiler, boylece sedleri Y1k1ld1. 

Katade ve ba§kalan derler ki: Gozleri kor olan fareler seddin alt 
k1sm1m deldiler. Nihayet altl delinince sed zay1f dii§tu ve Y1k1ld1. Bunun 
uzerine sel zamam sular dolunca su ta§lp seddi y1ktl. Su, vadinin alt 
klsmma yay1ld1 ve onunde bulunan· evleri, agac;lan y1ktl, harab etti. 
Dagm iki tarafmda bulunan agac;hklar susuz kalmca kuruyup y1k1ld1~ 
lar. 0 verimli ve degerli meyveler, agac;hklar yerini buruk yemi§li, 11-
gmhk ve ic;inde biraz sedir agac1 bulunan iki bahc;e b1raktl. ibn Abbas, 
Mucahid, ikrime, Ata el-Horasani, Hasan, Katade ve Suddi derler ki: 
( ~I ) kelimesi, 1lgm agac1 demektir. ( yi ) kel~mesi ise Tar
fa (1lgm cinsinden bir agac;) anlamma gelir. Bunu Avfi Ibn Abbas'tan 
nakletmi§tir. Ba§kalan da derler ki; bu Tarfa'ya benzeyen mugeylan 
agac1d1r. Allah en iyisini bilendir. 
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«Ve ic;:inde biraz da sedir agac1 bulunan iki bahc;:eye c;:evirdik.» Bu
rada kalan agac;:larm en degerlisi sedir oldugu ic;:in Cenab-1 Allah o ol
gun ve verimli meyveliklerden, guzel manzaralardan, derin golgelikler
den ve akan 1rmaklardan, sonra bu iki bahc;:eden kalan §eyin, bi
raz 1lgm agac1 ile ic;:inde az bir sedir agac1 oldugunu bildiri
yor. Sedir agacmm meyvesi az, dikeni bol olur. Bu da onlarm kufUrleri 
ve Allah'a §irk ko§malan, hakk1 yalanlay1p batlla yonelmelerinden do
laytdlr. Bunun i<:in Allah Teala «i§te boylece kufretmi§ olmalarmdan 
otUru onlan cezaland1rd1k. Biz, kufredenlerden ba§kasm1 cezalandmr 
ffilytZ?» buyuruyor. Onlan kufUrlerinden dolayt bu cezaya c;:arptlrd1k. 
Mucahid der ki; ayetin son k1sm1, ancak kufredenler cezalandlnhr, an
lammdadlr. Hasan el-Basri ise §Oyle demi§tir : Yuce Allah dogru soyler. 
Bu gibi cezaya ancak kufredenler c;:arptmhr. Tavus ise; katirler ancak 
en zor hesaba c;:ekilirler anlamm1, vermi§tir. ibn Ebu Hatim der ki : Bize 
Ali ibn Huseyn'in... ibn Hayve'den naklettigine gore -ki bu zat Hz. 
Ali'nin arkada§larmdandlr- o, §oyle demi§ : Gunahm cez8,sl ibadette 
tenbellik, mai§ette s1kmtl, zevkte zorluktur. Kendisine zevkte zorluk 
nedir? denilince o §oyle demi§: Hal§J bir §eyin zevkini tattlg1 zaman 
mutlaka onun zevkini yokeden bir §eyle kar§lla§lr. 

18 - Onlarla mubarek klldigimiz kasabalar aras1nda, 
gorunebilen kasabalar var ettik. Ve orada gezilecek belir
li yerler yaptik. Orada geceleri ve glinduzleri emniyet i<;e· 
risinde gezin. 

19 - Fakat onlar dediler ki: Rabbimiz, yolculuklan
mizin aras1n1 uzaklaf?tlr. Ve kendi oz nefislerine zulmetti
ler. Biz· de onlan efsaneler k1hverdik, darmadag1n1k ettik. 
Muhakkak ki bunda, <;ok sabreden ve <;ok f?Ukreden her~ 
kes i~in ayetler vardlr. 

Kutlu Kasabalar 

Allah Teala onlann ic;:inde bulundugu mutlu ve huzurlu ·hali, rahat 
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hayat1, geni§ imkfmlan, birbirine baglanan kasabalan ve imrendirici 
refah1 hatlrlatlyor. Agac;lannm c;oklugu, ekinlerinin ve meyvelerinin 
fazlallgma ragmen, yolculugun kolay oldugunu, hie; bir yolcunun bera
berinde su ve az1k ta§Ima geregini duymad1gm1, istedigi yere indigi za
man orada su ve meyve bulabildigini, bir kasabada sabah yemegini ye
yip ak§am yemegini bir ba§ka kasabada yedigini, diledigi kadar yolda 
.yiiriidiigiinii beya,n ederek buyuruyor ki: «Onlarla miibarek k1ldigim1z 
kasabalar arasmda goriinebilen kasabalar var ettik.» Vehb ibn Miineb
bih; bu kasabalann, Sana'da oldugunu soylemi§tir ki Ebu Malik de boy
le der. Miicahid, Hasan, Said ibn Ciibeyr ve Zeyd ibn Eslem'den Malik, 
Katade, Dahhak, Siiddi, ibn Zeyd ve ba§kalan da bu kasabalann ~am'
m c;evresindeki §ehirler oldugunu bildirir. Yani; onlar Yemen'den ~am'a 
kadar ac;1k ve birbirine bagll kasabalardan gec;ip gidiyorlardi, demektir. 
Avfi ibn Abbas'tan nakleder ki; miibarek kildigimiz kasabadan maksad, 
Beyt-el-makdis'tir. Yine Avfi ibn Abbas'tan nakleder ki; bu kasabalar, 
Medine ile ~am arasmda bulunan Arap kasabaland1r. 

((Goriinebilen kasabalar» miisafirlerin tamd1klan ve apac;1k bilinen, 
birinde sabah yemegini, digerinde ak§am yemegini yiyebilecekleri kadar 
belirgin §ehirler demektir. Bunun ic;in ayetin devftmmda <•Ve orada 
gezilecek belirli yerler yaptlk.» orada miisatirin muhta.c; oldugu gezile
cek yerlerin hepsini halk ettik. «Orada geceleri ve giindiizleri emniyyet 
ic;erisinde gezin.n ister gece ister giindiiz olsun onlann biitiin gezintile
rini emniy)ret ve giiven ic;erisinde k1ld1k. 

<{Fakat onlar dediler ki: Rabb1m1z, yolculuflanmizm aras1m uzak
la§tlr. Ve kendi oz nefislerine zulmettiler.» Ba§kalan da bu ayet-i keri
me'yi: Yolculuklanmizirt aras1 uzakla§tl, anlamma ( Li ;\.i...i~~ ) 
§eklinde okumu§lardir. Bu sozii soyleyi§lerinin sebebi, kendilerine veri
len nimete §Imarml§ olmaland1r. Nitekim ibn Abbas, Miicahid1 Hasan 
ve bir ba§kasl boyle demi§tir. Onlar rahat yolculuk yerine az1ga, binege, 
korku ve s1cakllk altmda yiiriiyiip zahmet c;ekmeye muhtac; olarak yol
culuk yapmay1 istediler. T1pk1 israilogullarmm Allah'tan kendilerine 
vermi§ oldugu Men ve Selva nimetinin ve daha istedikleri nimetlerle ra
hat ve huzur ic;erisinde ya§ama yerine, bakla, sarmi§ak, sogan ve merci
mek istemeleri gibi. Halbuki onlar c;ok degerli yiyecekler ic;erisinde ra
hatc;a ya§Iyorlardl. Bunun ic;in Hak Teala onlar hakkmda §6yle buyur
mu§tur: ((Ey Musa, bir c;e§it yemege elbette dayanamay1z. Rabbma dua 
et de bizim ic;in yerde yeti§en sarm1sak, sebze, acur, mercimek ve sogan 
bitirsin, demi§tiniz, Musa da : Siz bayag1 olan §eyle hay1rll olam degi§tir
mek mi istiyorsunuz? Oyleyse bir §ehre inin, istediginiz §eyler vard1r, 
demi§ti. Onlarm iistiine horluk ve yoksulluk vuruldu. Allah'm gazabma 
ugrad1lar.» (Bakara, 61) . Kasas suresinde ise §6yle buyurulmaktadir : 
«Biz, nimet ve refah1yla §Imarmi§ nice kasabalan yok etmi§izdir.» (Ka:-
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sas, 58) . Nahl suresinde de §oyle buyurmaktad1r: «Allah, size guven ve 
huzur iginde olan bir kasabay1 misal olarak verir. Her yandan oraya bol 
bol nz1k geliyordu. Ama Allah'm nimetine nankorluk ettiler de yaptlk
larmdan dolay1 Allah onlara agllk ve korku belasm1 tatt1rdu (Nahl, 
112) . Bu sebeple burada da §Oyle buyurmaktad1r: «Kendi oz nefislerine 
zulmettiler. Biz de onlan efsaneler k1llverdik, darmadagm1k ettik.n Ku
ftirlerinden dolay1 onlar nefislerine zulmettiler ve Biz de onlan, insan
larm dilinde dola§an bir soz ve geceleyin haberlerini anlatt1klan bir ef
sane k1ldlk. Allah'm onlara musibeti nas1l olmu§tur, onu gosterdik. Al
lah topluluklanm dag1tm1§, rahat hayatlanm darmadagm ederek onlan 
Ulkenin §Urasma burasma gondererek paramparga etmi§tir. Nitekim 
Araplar dag1lan bir topluluk igin darb-1 mesel olarak derler ki: «Onlar 
Sebe' yoluna dag1ldilar.n Veya «Onlar Sebe' yollan gibi oldular.n Keza 
her tarafa serpilip, her tarafa dag1llp gittiler. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize Ebu Said ibn Yahya .. . ibrahim ibn Ha
bib' den nakletti ki ; o, babamm §Oyle dedigini i§ittim, demi§: ikrime'den 
Sebe' halkmm sozunu anlatlrken §oyle dedigini duydum: ((Sebe'liler 
igin yurdlarmda bir ayet vard1. .. n ayetini okudu ve §oyle ag1kladl: On
lann arasmda kahinler bulunuyordu. ~eytanlar kulak vererek gokyu
zunun haberlerinden galdlklan bazl sozleri k~,hinlere ula§tmyorlardl. 
iglerinde mall pek gok, zengin bir kahin vard1. Ona vaziyyetin kottile~
mesinin yakm ve azabm inmek uzere oldugu haberi getirilmi§ti. 0, ne 
yapacagm1 §a§Irdl. <;unku pek gok gayr-i menkul mall vardl. <;ocukla
nndan birine -ki o en degerlisi ve en sevimlilerindendi- dedi ki : Ya
rm ben sana bir §ey emredersem yapma, k1zarsam sen de k1z, sana bir 
§eyle dokunursam sen de beni tokatla. <;ocuk; babac1g1m yapma, bu 
gok zor bir i§ ve ag1r bir §eydir, dedi. Adam; yavrucugum oyle bir §ey 
oldu ki, mutlaka bunun yap1lmas1 gerekir, dedi. <;ocuga o kadar 1srar 
etti ki; nihayet bu konuda anla§tllar. Ertesi gun halk toplamnca dedi 
ki: Oglum §Oyle ve §byle yap. <;ocuk yapmad1. Babas1 onu azarlad1, go
cuk ona kar§Illk verdi. Bu durum devam ederken babas1 onu dovmek 
istedi, gocuk babasma kar§I <;:1k1p onu tokatladl. Adam; oglum beni to
katllyor ha? dedi. Bana bir b1gak verin. B1gakla ne yapacaksm? dedik
lerinde ; kesecegim onu, dedi. Onlar; gocugunu mu keseceksin? Onu to
katla veya istedigini yap, dediler. Adam; hayrr, dedi. <;ocugun dayila
rma haber gonderdiler ve durumu kendilerine bildirdiler. Day1lan gel
diler ve dediler ki; istedigini bizden al. Adam; hay1r, onu kesecegim, 
dedi. Dayrlan; onu kesmeden once sen oldurtilursun, dediler. Adam; du
rum boyle ise ben, gocugumla arama girilen bir ulkede oturmak iste
mem. Binaenaleyh evimi ve arazilerimi benden satm alm, dedi. Boylece 
evini, arazisini satt1. Paras1 el:ne gegince onu saklad1 ve dedi ki: Ey 
kavmim, sizin uzerinize azab gelmek uzeredir. Yiklll§llllZ yakla§tl. i~iniz-
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den yeni ev, kuvvetli deve ve uzak sefer sahibi almak isteyenler Amman'a 
gitsinler. ic;inizden i<;ki ve meyvelik, s1k1lacak lizlim sahibi almak iste
yenler c-ibrahim der ki: Babam bir kelime daha soyledi ama anu ezbe
rimde,... tutamadlm- Busr9:ya gitsinler. Derin c;amurlara batmak ve c;a
rak arazide atlamak, az suyun ba§mda gec;inmek isteyenler meyvelikli 
Yesrib'e gitsinler. Bunun lizerine kavmi ana itaat edip Amman halk1 
Arriman'a, Gassan'lllar Busra'ya, Evs ve Hazrec kabilesinden Osman 
ogullan da meyvelikli Yesrib'e gittiler. ikrime der ki : Mekke yakmlann
daki Batn Mlirr'e geldiklerinde Osman agullan dediler ki : Buras1 glizel 
ve elveri§li bir yer, ba§ka bir yer aramay1z. Ve oraya yerle§ip buraya 
Huzaa adm1 verdiler. <;unkli anlar arkada§lanndan geri kalm1§lard1 ve 
bu sebeple oraya geri kalman yer anlamma Huza.a demi§lerdi. Evs ve 
Hazrec kabileleri ise dagruca yliruyup Medine'ye kandular. Amman 
halk1 Amman'a, Gassan halk1 Busra'ya yerle§ti. Bu haber; hem garib
tir, hem de acaibtir. Bu kahin de Sebe' halkmm onde gelen liderlerin
den ve kahinlerihden alan Amr ibn Amir' dir. 

Muhammed ibn ishak ibn Yessar, Siret'inin ba§ tarafmda Yemen 
. Ulkesinden Arim seli sebebiyle kac;an ilk ki§i alarak Amr ibn Amir'in 
durumunu §Oylece anlatlr: Bana Ansar'dan Ebu Zeyd'in anlattlgma 
gore, Amr ibn Amir'in Yemen'den <;lkl§ sebebi §Oyle idi : 0 arkasmda 
suyu tuttuklan ve diledikleri zaman arazilerini sulad1klan nehrin sed
dini kazan bir fare gordu. Bunun lizerine .c:: t;;>ddin devfl.m etmeyecegini 
anlad1. Yer degi§tirmeye karar verdi. <;acuklannm en kuc;ugune, kendi
sine hakaret ettigi ve dovdugu zaman kar§l gelip kendisini dovmesini 
emretti. Oglu kendisine emredileni yapt1. Amr dedi ki: <;acuklanmm en 
kuc;ugunun yuzume takat att1g1 bir lilkede kalmam. Mallanm satl§a <;1-
kardL Yemen e§rafmm zenginlerinden birisi dedi ki: Amr'm k1zgmllg1-
m ganimet bilin. Boylece mallanm satm ald1lar a da c;acuklan ve ta
runlanyla beraber Yemen'den aynld1. Ezd kabilesi de; biz Amr ibn 
Amir'den geri kalmaytz, dediler ve anlar da mallanm satlp anunla be
raber yala <;Iktllar. Nihayet Akk Ulkesine kandular. Ba§ka bir yer ara
mak ic;in buradan gec;mek istiyarlardL Akk kabilesi anlarla sava§tl. Sa
va§ kimi zaman anlann lehine, kimi zaman bunlann lehine cereyan et
ti. ~ntekim Slilem kabilesinden Abbas ibn Mirdas bu kabile hakkmda 
§6yle der : 

Gassan'a hakim alan Adnan aglu Akk kabilesi, 
Kavulacak her kesi ardan kavup duran kabile. 

Bu beyt anun bir kasidesinden almml§tlr. 
Muhammed ibn isha.k der ki : Sanra buradan go<; edip lilkeye da

g1ld1lar. Amr ibn Amir'in agullarmdan Clifne ailesi, :;iam'a, Evs ve Haz
rec ailesi, Yesrib'e, Huzaa Merre'ye kanaklad1. Serat Ezd'inden alan Se-
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rat'a, Umman Ezd'inden olanlar Ummfm'a yerle§tiler. Sonra Allah Te
ala seddin uzerine bir sel gonderdi ve seddi YJ.ktl. i§te Allah Teala bu 
ayetleri 0 konuda inzal buyurmU§tUr. Suddi de Amr ibn Amir'in klssa
Sllll Muhammed ibn ishak'm zikrettigi §ekilde kaydeder. Ancak ibn is
hak'm; oglu diye belirttigi ifadenin yerine; «karde§inin oglu>J, der. Bu
nu· da ibn Ebu Hatim rivayet eder. 

ibn Cerir Taberi der ki: Bize Abd ibn Humeyd ... ibn ishak'm §byle 
dedigini nakletti: Amr ibn Amir'in - ki o toplulugun amcas1yd1- ka
hin oldugu iddia edilir. 0 kehaneti arasmda, kavminin darmadagm ola
cagml ve yolculuklarmm arasmm aynlacagm1 gormti§tti. Ve demi§ti 
ki: Ben, sizin darmadagm olacagm1z1 ogrendim. ic;inizde gti9lu develere 
ve su ta§1yacak kaplara ve uzak yerlere gidecek guce sahip olanlar Ke's 
veya Kerrud'a gitsinler. (Buralar yer isimleri) ibn ishak der ki : Oraya 
Amr'm oglu Vadia gitmi§ti. ic;inizden §ehirler kurmak ve zor i§ler yap
rna gucu olanlar Senn diyanna gitsin. Avf ibn Amr oraya gitmi§ti ki 
bunlara Barik ad1 verilir. ic;inizden rahat bir hayat ve emin bir harem 
isteyenler Erzin'e gitsinler. Huzaa oraya gitmi§ti. ic;inizden c;amurlara 
dalmak, c;orak arazilerde yiyecek aramak isteyenler meyvelikli Yesrib'e 
gitsin. Evs ve Hazrec oraya gitmi§ti ve bunlar Ansar'm iki kabilesi idi
ler. ic;inizden ic;ki ve ic;ecek, altm ve ipek isteyenler, hukumdarllk ve 
emirlik arzulayanlar Kusi ve Busra'ya gitsinler. i§te ~am hukumdan 
olan Cefne ogullan bunlardandl. Irak'ta olanlar da bu kabiledendi. 

ibn ishak der ki: Ben, baz1 ilim ehlinin §byle dedigini i§ittim: Bu 
sbzu soyleyen Amr ibn Amir'in hamm1 Turayfe'dir. 0, kahin bir kadmd1 
ve kehanetinde bOyle gormti§tU. Hangisinin soyledigini en iyi Allah 
bilir. 

Said, Katade kanallyla ~a'bi'den nakleder ki: Gassan ~am'a, Ansar 
Yesrib'e, Huzaa da Tuhf.lme'ye yerle§mi§lerdi. Ezd ise Humman'a var
IDl§tl. Allah hepsini ayn bir yere dagltiDl§tl. ibn Ebu Hatim ve ibn Ce
rir bunu boylece rivayet ederler. 

( ...... ) 
«Muhakkak ki bunlarda, c;ok sabreden ve c;ok §Ukreden herkes ic;in 

ayetler vard1r.>l ~uphesiz ki azab ve belaya duc;ar olan, nimeti degi§tiri
lip rahat! kac;mlan bu kavmin durumunun onlann i§ledikleri kufur ve 
gunahm neticesi oldugunu bilen, her belaya dayamkll ve nimete §tikre
den kul ic;in deliller, ibretler ve ayetler vardlr. 

imam Ahmed ibn Han bel der ki: Bize Abdurrahma,n ve Abdurrez
zak ... Sa'd ibn Ebu Vakkas kanallyla Rasulullah (s.a.)m §Oyle buyurdu
gunu naklettiler: Mu'minin Allah'm hukmu kar§lSmdaki tavrma hay
ret ettim. Ona bir hay1r isabet edecek olursa; Rabbma hamdeder, §tik
reder. Eger bir musibet isabet edecek olursa; Rabbma hamdeder, sab
reder. Mu'min her §eyinde mukafata nail olur. Hatta kansmm agzma 
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koydugu bir lokmada bile. Bu hadisi Nesei, Gece ve Gunduz Bahsinde 
Ebu ishak kanallyla Sa'd ibn Ebu Vakkas'tan rivayet eder. Bu hadisin 
Orner ibn Sa'd kanallyla babasmdan rivayeti aziz'dir (Aziz bir hadis· 
tir. Daha geni§ bilgi i~in Bkz. 2. Cild, S. XXV) Ancak bu hadis Ebu Hu
reyre'den menkul olan ve Buhari ve Muslim'in Sahih'lerinde yer alan 
§U hadisle desteklenmektedir: Ne garibtir §U mu'minin i§i. Allah onun 
i~in ne hukum verirse, mutlaka hay1r olur. Ona rahathk gelecek olursa 
§iikreder bu, kendisi i~in hayu olur. S1kmt1 gelecek olursa sabreder b~, 
kendisi i~in hay1r olur. Bu durum mu'minden ba§kas1 i~in mumkun de
gildir. Abd ibn Humeyd der ki : Bize Yunus, ~eyM.n kanahyla Katade'
den nakletti ki; o, «Muhakkak ki bunda ~ok sabreden ve ~pk §iikreden 
herkes i~in ayetler vard1r.n kavli hakkmda Mutarrif'in §oyle dedigini 
bildirmi§ : <;ok sabreden ve ~ok §iikreden kul, ne guzeldir. Ona verildigi 
zaman §iikreder, denendigi zaman da sabreder. 

20 - Andolsun ki iblis, onlar hakk1ndaki zann1n1 dog
ru ~akarm1~ ve mu'minlerden bir topluluk hari<; ona tabi 
olmu~lard1r. 

21 - Halbuki iblis'in onlar uzerinde hi<; bir hakimiyeti 
yoktu. Ancak Biz, ahirete inananlarla, ondan ~uphede olan
lan belfr tmek i<;in yaptlk. Ve Rabb1n, her~eye Hafiz'dir. 

Allah Teala §eytana ve heveslerine uyan Sebe' halkmm k1ssasm1 
ve durumunu anlatt1ktan sonra, onlar gibi iblis'e ve heveslere tabi olan 
ve dogru yola, hidayete kar§l ~lkanlarm durumunu mu'minlere haber 
vererek buyuruyor ki : << Andolsun ki iblis, onlar hakkmdaki zanmm 
dogru ~1karm1§. » ibn Abbas ve ba§kalan derler ki: Bu a,yet Hz. Actem'e 
secde etmekten ka~md1g1 zaman iblis'in . durumunu haber veren Allah 
Teala'nm §U kavli gibidir : «Benden ustun kild1g1m goruyor musun? 
Eger beni k1yamet gunune kadar te'hir edersen; pek az1 mustesna onun 
soyunu emrim altma almm, derni§ti.n (isra, 62) Keza A'raf suresindeki 
§U ilahi kavle benzer. «Beni azgmhga mahkum ettigin i~in ben de an
dolsun ki; Senin ~osdogru yolun uzerinde onlara kar§I duracag1m. Son-
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ra andolsun ki; onlarm bnlerinden, arkalarmdan, sag ve sollarmdan ge
lecegim. Ve Sen onlarm <;ogunu §likreder bulmayacaksm.)) (A'ra.f, 16-17) 
Bu konuda pek <;ok ayet vard1r. 

Hasan el-Basri der ki: Allah Teala, Hz. Adem'i Hz. Havva ile birlik
te yeryuzune indirince onlarm ba§ma gelenden dolay1 iblis Aleyhilla'ne 
sevinerek yeryuzune indi ve; sen anne ve babadan bunca §eyler gbrdun, 
onun soyundan olanlar daha fazla yapacaklard1r, dedi. Bu, iblis'in bir 
tahmini idi. I§te bunu ima ederek Cenab-1 Allah ((Andolsun ki iblis, on
lar hakkmdaki zanmm dogru <;1karm1§ ve mu'minlerden bir topluluk 
hari<; ona tabi olmu§lard1r.n buyuruyor. Bu s1rada iblis dedi ki: Ruhu 
bulundugu surece ademoglundan aynlmayacag1m. Onu aldatlp hayal
lere sevkedip dogru yoldan <;1karacagm1. Bunun uzerine Ali.an l'eala da 
buyurdu ki: izzetim hakk1 i<;in, blum son nefesini almcaya kadar onlar
dan tevbeyi engellemeyecegim. Bana dua ettikleri takdirde mutlaka ica
bet edecegim. istedikleri takdirde muhakkak istediklerini verecegim. Ben 
den magfiret diledikleri surece, elbette onlan bag1§layacag1m. Bu riva
yeti ibn Ebu Ha tim nakleder. 

«Halbuki iblis'in onlar uzerinde hi<; bir hakimiyeti yoktu. )) ibn Ab
bas der ki: iblis'in onlar uzerinde hi<; bir hucceti yoktu. Hasen el-Basri 
der ki: Allah'a andolsun ki iblis, ne onlan sopayla dbvdu, ne de bir §eye 
zorladL Ancak gun1r ve heveslerle onlan kendisine <;ag1rd1. Onun da
vetine ko§tular. 

«Ancak Biz, ahirete inananla rla, ondan §liphede olanlan belirtmek 
i<;in yaptlk.)) ~eytam onlarm uzerine musallat edi§imizin sebebi; ahirete, 
k1yamete, hesab ve ceza.ya inam p ta dunyada Rablanna ibadet eden
lerle, ondan §liphede olanlan aymp belirtmek i<;indir. 

(( Ve Rabbm her §eye Hafiz'dir .n Rabbmm korumasma ragmen on
lardan sap1tanlar, sap1tm1§ ve Iblis'e t abi olmu§lardlr. Yine O'nun ko
ruyuculugu ve vekilligi sayesinde mu'minlerden kurtulanlar kurtul
ffiU§ peygaL1berlere tabi olup selamete ermi§lerdir. 
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22 - De ki: Allah'tan ba9ka, taptlklann1z1 c;ag1nn. 
Onlar ne goklerde, ne de yerde zerre kadar bir 9eye sahib 
degildirler. Ve onlann bu ikisinde ortakhg1 da yoktur. 
O'nun, bunlardan hic;bir yardimCISI da yoktur. 

23 - O'nun katlnda, kendisine izin verdiginden ba$ka
Sl 9efaat edemez. Nihayet kalblerindeki korku giderilince: 
Rabb1n1z ne dedi? dediler. Hakk1, dediler. Ve 0, Aliyy'dir, 
Kebir'dir. 

~eHiat izni 

Allah Teala k:endisinden ba§ka ilahm bulunmad1g1m bir ve tek Al
lah'm kendisi oldugunu, nazirinin ve §erikinin bulunmad1gm1, Ferd ve 
Samed'in kendisi oldugunu beyan ediyor. Kendisiyle tartl§anm ve ken
disine kar§l gelenin bulunmad1gm1 bildirerek «De ki: Allah'tan ba§ka 
(tann diye) taptlklarm1z1 <;agmn.» Allah' tan ba§ka ibadet ettiginiz 
tannlara yalvarm. «Onlar ne goklerde, ne de yerde zerre kadar bir §eye 
sahib degildirler.» Nitekim Allah TeiUa Fatlr suresinde de §byle buyur
maktadlr: «O'ndan ba§ka taptlklanmz ise hurma <;ekirdeginin zarma 
bile malik degildirler.n (Fat1r, 13) 

«Ve onlann bu ikisinde ortakllg1 da yoktur.» Ne ortakllk yoluyla, 
ne de bag1ms1z olarak onlar hig bir §eye sahib degildirler. «O'nun, bun
lardan hig bir yardlffiClSl da yoktur.n Katade bu a~yetin tefsirinde 
§Oyle der: Hig bir §eyle Allah'a yard1m edecek bir yard1mc1 da yoktur. 

HO'nun katmda, kendisine izin verdiginden b"a§kas1 §efitat edemez.» 
Allah'm azameti ve buyuklugu nedeniyle katmda izin verdiginden ba§
ka kimse hi<; bir §eye §efaat etme cesaretini gosteremez. Ancak izin ver
digi kimseler §efaat edebilirler. Nitekim diger ayet-i kerime'lerde bu hu~ 
susta §byle buyurmaktad1r: <<O'nun izni olmadan katmda §efaat ede
cek kimdir?n (Bakara, 255), <<Allah, diledigine ve ho§nU.d olduguna izin 
vermedikge; goklerde bulunan nice meleklerin §ef?latl bir §eye yara
maz.» (Necm, 26). Enbiya suresinde ise §byle buyurmaktad1r: «Onlar, 
Allah'm ho§nud oldugu kimseden ba§kasma §efaat edemezler ve O'nun 
korkusundan titrerler. >1 (Enbiya, 28) 

Bunun igin Buhari ve Muslim'in Sahih'lerinde muhtelif yollarla 
Hz. Peygamber'den nakledilir ki; o, Adem Aleyhisselam'm gocuklanmn 
efendisi ve Allah katmda §efaat edenlerin en buyiigudur. 0, makam-1 
Mahmud'a gelip biitiin insanlara §efaat edecegi ve butiin insanlann 
hukum igin Allah'm huzurunda topland1klan zaman der ki: Ben secdeye 
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varmm Allah diledigi kadanm benim ic;in b1rak1verir. ~u anda saya
mayacaglm ovgiilerle bana kap1lanm ac;ar, sonra denilir ki: Ya Muham
med, ba§ml kald1r, soyle dinlenirsin, iste verilirsin, §e!ftat et §efaatm 
kabul edilir ... hadisi tamam1yla zikreder. (Bu hadis tefsirde birc;ok kere 
gec;mi§tir.) 

<<Nihayet kalblerinde ki korku giderilince; Rabb1mz ne dedi? dediler. 
Hakkl, dediler. Ve 0, Aliyy'dir, Kebir'dir.>> Bu da aym §ekilde azamet 
bak1mmdan yuce bir makamm ifadesidir. ~oyle ki; Allah Teala vahyi 
soyleytnce butun gok ehli O'nun kelamm1 duyar. Korkudan titrerler ve 
nihayet kendilerini ga§y ic;inde bulurlar. ibn Mes'ud ve Mesruk ile ba§
kalan boyle demi§lerdir. 

«Nihayet kalblerindeki korku giderilince )) Uzerlerinden korku zail 
olunca, demektir. ibn Abbas, ibn Orner, Ebu Abdurrahman es-Siilemi, 
~a'bi, ibrahim en-Nehai, Dahhak, Hasan ve Katade «Nihayet kalblerin
deki korku giderilince>> kavli hakkmda; bu, kalbleri aydmlanmca de
mektir, demi§lerdir. Selef'ten baz1lan bu kelimeyf ( t)l.)l ) §eklinde 
okumu§larsa da, mana baklmmdan fark yoktur. Onlar bu durumday
ken birbirlerine sorarlar: «Rabbm1z ne dedi? )) derler. Bu, onlardan once 
gelen Hamele-i Ar§'a haber verilir. Sonra onlardan sonrakilere, sonra 
onlardan sonrakilere bildirilir, nihayet haber dunya gogune gelir. Bunun 
ic;in onlar ((Hakk1, dediler .>> buyuruluyor. Yani eksiksiz ve fazlas1z ola
rak hakikatl soylediler. «Ve o, Aliyy'dir, Kebir'din> yucedir, buyuktur. 

Ba§kalan da dediler ki : «Nihayet kalblerindeki korku giderilince .. ,)) 
kavlinin manas1 §byledir: Olum gelip k1yamet gunu uzerlerindeki dun
ya gafleti giderilip uyanld1klan ve kafalan k1yamet gerc;egine dondugu 
zaman mU.§rikler; Rabbm1z size ne dedi? derler. Onlara, hak soylenir ve 
dunya hayatmdaki oyun ve eglenceleri kendilerine bildirilir. ibn Ebu 
Necih, Mucahid'in «Nihayet kalblerindeki korku giderilince)) kavline 
§byle mana verdigini bildirir : K1yamet gunu kablerinden ortu kaldm
lmca. Hasan ise; kablerindeki §ek ve yalan giderilince, §eklinde mana 
vermi§tir. Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem de; kalblerindeki §ek gide
rilince, demi§tir. 0 zaman §eytan kalblerinden uzakla§lr ve onlan saplt
mak ic;in uydurdugu hayaJler ortadan kalkar. «Rabb1m1z ne dedi? de
diler. Hakk1, dediler. Ve 0 , Aliyy'dir, Kebir'dir. )) Abdurrahman ibn Zeyd 
ibn Eslem; bu, alum anmda ademoglunun soyledigi sozdur. ikrann fay
da vermedigi za;'Ilanlarda onlar ikrar ederler. 

ibn Cerir Taberi, birinci gorU.§U. tercih ederek zamirin meleklere 
raci oldugunu bildirir. Bu konuda varid alan sahih hadisler nedeniyle 
uzerinde tartl§ma bulunmayan mana budur. Biz, bu hadislerden baZlSllll 
zikredelim. 

Buhari Sahih'inde bu ayet-i kerime'nin tefsirinde der ki : Bize Hu
meydi.. . ikrime'den nakletti ki : 0 , Ebu Hureyre'nin §byle dedigini duy-
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mu~: Rasulullah (s.a.) buyurdp. ki: Allah TeaJa gokyuzunde emrini ka
rarl~tlnp hiikmunu yerine getirince, melekler O'nun emrine boyun 
egerek kanatlanm c;;1rparlar. Kalblerinden deh§et kaldmlmca derler ki: 
Rabb1mz size ne dedi? Onlar da bunu sarana; hakkl soyledi, 0 yti.cedir, 
buyliktur, derler. Kulak h1rsizhg1 yapan bunu duyar. Kulak h1rSizhg1 
yapan bu §ekilde birbiri U.zerinde bulunur. -SU.fyan eliyle parmaklan
nm arasm1 ac;;arak bu durumu tavsif etti- soyleneni duyar. ve bunu 
kendi_nden a§ag1da bulunana iletir. Oteki daha a§ag1da bulunana iletir, 
nihayet sihirbazm veya kahinin diline ula§tlnr. Bazan da ana ula§ma
dan once bir yak1c1 ate§ ana ula§Ir veya a kulak h1rsiz1; sozu ula§tlrma
dan once atar ve boylece kahin yti.zlerce yalan sayler. Ve ana; falan gun 
bize §6yle §6yle dememi§ miydin? denilir. 0 da gokten i§itilen sozlerle 
bunu dagrulamaya c;;ah§Ir. Bu hadisin tahricinde bu vecihle Buhari 
mti.nferid kalmi§tlr. Mti.slim'de de yaktur. Ebu Davud, Tirmizi, ibn Mace 
de bu hadisi SU.fyan ibn Uyeyne kanahyla Ebu HU.reyre'den nakleder
ler. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Muhammed ibn Ca'fer ve 
Abdti.rrezzak . .. Abdullah ibn Abbas'm §6yle dedigini naklettiler: Rasu
lullah (s.a.) ashabmdan bir taplulukla birlikte aturuyardu. -Abdti.r-

. rezzak bu taplulugun Ans8,r'dan aldugunu bildirir- Bu s1rada bir yil
dJ.z kayd1 ve aydmhk sac;;tl. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Cahiliyye dev
rinde bunun gibi bir §ey alsayd1 ne derdiniz? Bir buyti.k adam dagdu ve
ya oldti. derdik, dediler. - Ben Zuhri'ye dedim ki: Cahiliyyet devrinde 
de boyle Yild1z kayar m1yd1? 0; evet, ancak Hz. Peygamber gonderilince 
bu daha c;;ak kuvvetlendirildi, dedi- Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Yll- · 
d1z ne bir kimsenin olti.mu ne de ya§amasi ic;;in kayar. Ancak Rabb1m1z 
Tebareke ve Teala bir kanuda hukti.m verince; Ar§'l ta§Iyan melekler 
tesbih ederler. Sanra anlann altmda bulunan gok ehli tesbih eder, ni
hayet bu tesbih bizim dti.nyam1za kadar ula§Ir. Sanra Ar§'l ta§Iyan me
leklerin altmda bulunan gok ehli haberin ne aldugunu saru§turarak 
Ar§'l ta§Iyan mel~klere derler ki: Rabb1m1z ne dedi? Onlar da, bu huk
mti. kendilerine haber v-.drler. Her gok ehli diger gok ehline durumu 
bildirir, nihayet haber l'u gok sakinlerine kadar ula§Ir. Cinler bu haberi 
kulak h1rs1zhgt ile c;;alarlar da bunun ti.zerine anlar kavalamr. Onlann 
bu §ekilde get1rdikleri haber haktlr. Ancak kendileri degi§iklik yap1p 
artlrma eksiltmede bulunurlar. Bu hadisi Ahmed ibn Hanbel bu §ekilde 
rivayet etmi§tir. Muslim de Sahih'inde Sa.lih ibn. Keysfm kanahyla ... 
ibn Abbas'tan ve Ansar'dlm bir adamdan nakleder. Yunus ise Ansar'
dan baz1 ki§ilerden bu .hadisi nakleder. Nesei tefsir babmda Zebidi ka
nahyla Ebu Hureyre'den bu hadisi nakleder. Tirmizi de HU.seyn il::ln Hu
reys kanahyla ibn Abbas'tan ve Ansar'dan bir ki§iden nakleder. Allah 
en iyisini bilendir. 



6654 !BN KES1R (Ciiz : 22 ; Sure: 34 

!bn Ebu Hatim dedi ki: Bize Muhammed ibn Avf ve Ahmed ibn 
Mansur ... Niivas ibn Sem'an'dan naRletti ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle 
buyurmu§: Allah Teala emrini vahyetmek istediginde vahyi tekelliim 
eder. 0 konu§unca, bu vahyin te'siriyle gokyiiziinii bir titreme veya §id
detli bir sarsmt1 kaplar. Bu sarsmtl Allah korkusundancilr. 0 sarsmt1y1 
gok ehli duyunca onlar da korkup kendilerinden ge<_;erek secdeye kapa
mrlar. Ba§ml ilk kad1ran Cebrail olur. Allah Teala.; kendi vahyinden 
diledigini ona iletir. Cibril bu vahyi meleklere gotiiriir. 0, her gogii ge<;
tik<;e o gogiin melekleri _ona; ey Cebrail, Rabb1m1z ne dedi? derler. 0 
da; hakk1 de-di. 0 Yiicedir, Biiyiiktiir, der. Her gok ehli de Cebrail'in 
dedigi gibi soylerler. Nihayet Cebrail, vahyi Allah'm emrettigi goge 
veya yeryiiziindeki bir yere iletir. Bu hadisi ibn Cerir ve ibn Huzeyme 
Zekeriyya ibn Hibban kanallyia .. '. Niivas'tan naklederler. 

ibn Ebu ·Hatim der ki: Babamm §6yle dedigini i§ittim: Bu hadis 
~am'da Velid ibn Muslim merhum'dan ahnml§ degildir. Yine ibn Ebu 
Hatim, Avfi kanahyla ibn Abbas'tan ve katade'den nakleder ki; onlar, 
bu ayetin Allah Siibhanehu ve Teala'mn liz. Peygamberle isa Aleyhis
selam arasmdaki fetret doneminden sonra Muhammed Aleyhisselam'a 
ilk vahyi indirmeye ba§lamas1 §eklinde tefsir etmi§lerdir. ~iiphesiz ki 
bu mana, ayetin muhtevasl i<;erisinde yer alan manalarm en uygunu
dur. 

24 - De ki: Sizi gokten ve yerden nz1kland1ran kim
dir? De ki: Allah't1r. Ya biz, ya siz; elbette dogru yolda ve
ya apa~ak bir sap1kllktad1r. 

25 - De ki: Bizim i~ledigimiz sm;lardan siz sorumlu ol- . 
mazsm1z, biz de sizin yaptlklann1zdan sorumlu olmay1z. 

26 - De ki: Rabburuz ararmz1 birle~tirir, sonra da ara
miZda hak ile hUkmeder. Fettah, Alim O'dur. 

27 - De ki: O'na, ha~a ortaklar olarak ili~tirdiklerinizi 
gosterin bana. Hay1r, 0 Allah; Aziz'dir, Hakim'dir. 
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Kim Rtztklandmr Sizi 

Allah Teala; yaratma ve nz1k vermedeki e§sizligini ve uluhiyyette 
yalmz ba§ma tek oldugunu belirtiyor. Nas1l onlar gokten ve yerden yag
mur veya bitki bitirme yoluyla kendilerini nz1kland1ranm yalmz ve yal
mz Allah oldugunu kabul ediyorlarsa; aym §ekilde Allah'tan ba§ka ilah 
bulunmad1gm1 da bilmelidirler. 

«De ki; Allah'tlr. Ya biz, ya siz; elbette dogru yolda veya apa<;1k bir 
sap1kllktad1r.» Bu ifade leffe ve ne§r kabilindendir. Yani iki gruptan bi
risi dogru digeri yanll§tlr. Sizin veya bizim birlikte hidayet ya da saplk
hk uzerinde birle§memize imkfm yoktur. ic;imizden birisi. dogru-yolda
dir. Biz, tevhidin delillerini ikame ettigimize gore; artlk sizin uzerinde 
bulundugunuz .§irkin batll oldugu kendiliginden ortaya <;1kmaktad1r. 
«Ya biz, ya siz; elbette dogru yolda ve apa<;1k bir sap1kllktad1r.» Katade 
der ki: Bunu Hz. Muhammed'in ashab1 mu§riklere kar§l soylemi§ de 
olabilirler. iki gruptan elbette birisi dogru yoldad1r. Allah'a andolsun 
ki sizin veya bizim aym noktada bulunmam1z mumkun degildir. ikrime 
ve Ziyad Ibn Ebu Meryem bu ayete §Oyle mana vermi§lerdir: Muhak
kak ki biz, elbette dogru yolday1z ve yine muhakkak ki siz, elbette apa
<;Ik bir sap1khk ic;indesiniz. 

«De ki : Bizim i§ledigimiz suc;lardan siz sorumlu olmazsm1z, biz de 
sizin yaptlklanmzdan sorumlu olmay1z.n Bu ayet, mu~riklerden uzak
la§ma anlamma gelir. Siz bizden degilsiniz, biz de sizden degiliz. Biz si
zi Allah'a, Allah'm birligine. ve yalmz O'na ibadete davet ediyoruz. Eger 
bu daveti:nize icabet ederseniz, siz bizdensiniz biz de sizdeniz. Eger ya
lan soylerseniz biz sizden uzag1z, siz de bizden uzaksm1z. Allah Teala'mn 
§U ayet-i kerime'lerindeki kavli de boyledir: «~8-yet seni yalanlarlarsa : 
Benim yapt1g1m bana, sizin yaptlgm1z sizedir. Siz, benim yapt1g1mdan 
uzaksm1z, ben de sizin yapt1gm1zdan uzag1m, de.>> (Yunus, 41), «De ki: 
Ey kafirler, ben sizin tapt1gm1za tapmam, siz de benim taptlg1ma tapa
cak degilsiniz. Ben sizin tapml§ oldugunuza tapmam, siz de benim tap
tlgima tapacak degilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim bana.>> (Ka
firun, 1-6). 

«De ki : Rabb1m1z aram1z1 birle§tirir, sonra da aram1zda hak ile 
hukmeder.n K1yamet gunu Allah Teala butiin m~hlukatl bir arada top
lar ve sonra aram1zda hak ile hukum verir, adaletle karar verir. ve her 
amel i§leyeni, ameline gore cezalandmr. Hay1r i§lemi§se hay1r ile, §er 
i§lemi§se §er ile cezalandmr. l§te o gun siz, izzetin, zaferin ve ebedi 
mutlulugun kime ilit oldugunu bileceksiniz. Nitekim Allah Teala Rum 
suresinde de §Oyle lmyurmaktad1r : «K1yametin kopacag1 gun; i§te o gun 
(inananlar ve inanmayanlar birbirinden) aynhrlar. iman edip salih 
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amellerde bulunanlara gelince; onlar bir bahgede sevin<; iginde agirla
mrlar. Ama kiifredip te ayetlerimizi ve fthirete kavu§mayl yalanlayan
lara gelince; i§te onlar, azab igin haz1r bulundurulurlar.» (Rum, 14-16). 
Bunun igin ayetin devammda <<Fettah, Alim O'dur.)) buyuruyor. O'dur 
i§lerin gergek yonunu bilip adaletle hukum veren. 

«De ki: O'na ha§a ortaklar olarak ili§tirdiklerinizi gosterin bana. l) 
Allah'a e§ kabul edip denk sayd1gm1z ortaklanmz1 gosterin bana. Ha§a 
Allah'm naziri ve dengi yoktur. 9eriki ve benzeri yoktur. Btmun igin 
Allah Teala, ayetin devammda buyuruyor ki: <<Hay1r, 0 Allah; Aziz'dir, 
Hakim'dir.n Ortagi olmayan bir tek ilah O'dur, izzetiyle 0 her §eyi ez
mi§ ve maglUb etmi§tir. Fiillerinde ve kavillerinde hikmet sahibidir. 
$eriatmda ve takdiratmda Hakim'dir, Yiice'dir, Miinezzeh'tir. 

29 - Derler ki: DogTu sozluler iseniz, bu vaad ne za
mandir? 

30- De ki: Sizin i<;in bir gunun miad1 vard1r. Ondan 
bir anne geri kalabilirsiniz, ne de one ge<;ebilirsiniz. 

Biitiin insanhgm Miijdecisi 

Allah Teala kulu ve Rasulii Muhammed Aleyhisselam'a hitab ede
rek buyuruyor ki: Biz seni ancak biitiin insanlara miijdeci ve uyanc1 
olarak gonderdik. Miikellefiyeti haiz alan biitun mahluk9~ta peygamber 
olarak gonderdik. Nitekim Allah Teala, ba§ka ayet-i kerime'lerde §i:iyle 
buyurmaktad1r: «De ki: Ey insanlar; ben gergekten, Allah'm hepiniz 
i<;in gonderdigi peygamberiyim.n (A'raf, 158), «Alemleri uyarmak iizere 
kuluna Furkan'I indiren ne Yiicedir.» (Furkan, 1). Sen, sana itaat 
edenleri cennetle miijdeler, isyan edenleri de korkutursun. 

<<Ne var ki insanlarm gogu bilmezler.» Bu ayet-i kerime, Allah Te-
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ala.'mn §U kavli gibidir: «Sen, ne kadar h1rs gostersen de yine insan
larm c;ogu inanmazlar.>> (Yusuf, 103), «Eger sen, yeryiizunde bulunan
lann c;ogunluguna uyarsan; seni Allah'm yolundan saptmrlar.» 
(En'am, 116). 

Muhammed ibn Ka'b «Biz, seni ancak butun insanlara mujdeci ve 
uyanc1 olarak gonderdik.» ayetine §U anlam1 vermi§tir : Bilumuin in
sanhgi uyaran ve mujdeleyen olarak. Kata.de ise, bu 9.yetin tefsirinde 
der ki: Allah Teala, Muhammed Aleyhisselam'I Arab'a ve Arab olmaya
na elc;i olarak gondermi§tir. Allah katmda en §ereflileri, Allah Azze ve 
Celle'ye en c;ok itaat edenlerdir. ibn Ebu Hatim der ki : Bize Ebu Abdul
lah ez-Zahrani. .. ikrime'den nakletti ki; o, ibn Abbas'm §6yle dedigini 
i§ittim, demi§tir. Muhakkak ki Allah Teal9. Hz. Muhammed'i, gok eh
linden ve peygamberlerden tistun k1lmi§tlr. Orada bulunanlar dediler 
ki: Ey Abbas'm oglu, Allah Teala Hz. Muhammed'i peygamberlere ne
den ustun k1lm1§tlr? 0, dedi ki : Allah Teala: «Biz, her peygamberi kendi 
milletinin diliyle gonderdik ki; onlara apac;1k anlatsm.» (ibrahim, 4) 
buyuruyor. Ancak Hz. Peygamber ic;in «Biz, seni ancak butun insanlara 
mujdeci ve uyanc1 olarak gonderdik.» buyurmaktad1r. Allah Tea.la Hz. 
Muhammed'i cinlere ve insanlara peygamber olarak gondermi§tir. ibn· 
Abbas'm soyledigi bu soz, Buhari ve Muslim'in Sahih'lerinde Cabir'den 
nakledilen Rasfrlullah (s.a.)m §U hadisiyle de s9.bit olmu§tur. Bana be§ 
§ey verildi ki; benden once hie; bir peygambere onlar verilmemi§tir : 
Ben, bir ayhk yoldan korku ile desteklendim. Butun yeryuzu benim ic;in 
mescid ve temiz k1lmd1. Ummetimden her kim, nerede namaza eri§irse 
orada namazm1 k1lsm. Benden oncekilere helal k1lmmam1§ken bana 
ganimetler helaJ k1lmd1. Bana §efaat verildi. Her peygamber, kavmine 
peygamber olarak gonderilirken, ben bilumum insanl!ga peygamber ola
rak gonderildim. Yine sahih bir hadiste Rasulullah (s.a. ) buyurur ki : 

~, • i\, ~~ •'t -~~J~I "- ·.) 
> r J ..r IY i ..__~...~. 

Ben, butun siyah ve klz1la peygamber olarak gonderildim. Muca."
hid bu hadisi, cinlere ve insanlara diye te'vil ederken ba§kalan araplara 
ve arap olmayanlara diye te'vil etmi§lerdir. 

Sonra Hak Teala kafirlerin k1yamet saatlm uzak gorduklerini bil
dire_rek .buyuruyor ki : «Ki; Dogru sozltiler iseniz, bu vaad ne zaman
dir?» Bu ayet-i kerime Allah Teala'mn §U kavli gibidir : «lman etme
yenler onun c;abucak gelmesini isterler. iman etmi§ olanlar da ondan 
c;ekinirler ve onun hakkm kendisi oldugunu bilirler. » (::_;iura, 18). 

«De ki: Sizin ic;in bir gunun miad1 vard1r. Ondan bir anne geri ka-

Tefsir, C : XII; F . 418 
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labilirsiniz ne de one ge9ebilirsiniz.» Sizin i9in sm1rh, say1h ve belirli 
illiad vard1r. Bu sure ne artar, ne de eksilir. 0 sure geldigi zaillan, bir an 
ne one almabilir ne de arkaya. T1pk1 Allah Teala'mn buyurdugu gibi: 
«Allah'm belirttigi sure gelince geri b1rak1laillaz.» (Nuh, 4), «Biz o 
gunu, ancak belirli bir sureye kadar erteleriz. 0 gun ' gelince; Allah'm 
izni olilladan kiillse konu§aillaz. Onlardan kiillisi bedbaht, kiillisi de 
bahtiyardlr.» (Hud, 104-105). 

31 - Kufretrni~ olanlar dediler ki: Biz kesin olarak ne 
bu Kur'an'a ne de ondan oncekine inan1nz. Bir gorseydin, 
hani zalimler Rablannln huzurunda dikilmi~ler, bir klSffil 
bir kismina soz atiyordu. Guc;suz say1lanlar buyukluk tas
layanlara diyorlard1 ki: Siz olmasaydlniz, biz muhakkak 
inananlar olurduk. 

32 - Buyukluk taslayanlar da guc;suz say1lanlara de
diler ki: Size hidayet geldikten sonra biz mi sizi ondan ah
koyduk? Bilakis siz, suc;lular idiniz. 

33 - Guc;suz say1lanlar da, buyuklUk taslayanlara 
dediler ki: Hay1d, gece ve gunduzun (i~iniz) hilekarhkti. 
Hani siz, bizim Allah' a kufretmemizi ve O'na e~ler ko~ma
IDIZI emrediyordunuz. Azab1 gorduklerinde ettiklerine ic;
leri yand1. Ve kufretmi~ olanlann boyunlanna demir hal
kalar vurduk. Yapmakta olduklanndan ba~kas1yla m1, ce-
zalandinlacaklardi? . 
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Allah TeiUa, kafirlerin inad ve azgmhga dev8.m edip Kur'an'm ha
ber verdigi ahirete inanmamakta 1srar ettiklerini haber vererek bu
yuruyor ki : <cKiifretmi§ olanlar dediler ki: Biz, kesin olarak ne bu 
Kur'an'a ne de ondan oncekine inamnz.» Allah TeaJa,, onlan tehdid 
ederek ve azabm1 hatlrlatarak kendi katma geldikleri zaman horlanml§ 
ve al<;alml§ durumda birbirleriyle <;eki§ip tartl§acaklanm haber veriyor 
ve §Oyle buyuruyor: c<Bir gorseydin, hani zaJimler Rablannm huzurun
da dikilmi§ler; bir k1sm1 bir k1smma soz atlyordu. Gu<;siiz say1lanlar, 
biiyiikliik taslayanlara diyorlard1 ki: » Gii<;siiz saYllanlar emre uyanlar
dlr, biiyiikliik taslayanlar da onlarm liderleri ve kumandanlandlr. <cSiz 
olmasayd1mz, biz muhakkak inananlar olurduk.» Siz, bizi dogru yoldan 
ahkoymaml§ olsaydm1z muhakkak biz; peygamberlere uyar ve onlarm 
getirdikleri ger<;eklere im~m ederdik. Biiyiikliik taslayan liderleri ve ku
mandalan da onlara derler ki: «Size hidayet geldikten sonra biz mi sizi 
ondan ahkoyduk? Bilakis siz, su<;lular idiniz.ll Biz ise fazla bir §ey yap
madik. Yalmzca davet ettik, siz de delil ve biirhfm olmaks1zm bize uy
dunuz. Peygamberlerin getirmi§ oldugu huccetlere, delillere ve biirhan
lara arzu ve heveslerinize uyarak muhalefet ettiniz. Bu sebeple de su<;
lular oldunuz. «Gii<;siiz say1lanlar da buyiikliik taslayanlara dediler ki : 
HaYir, gece ve giindiiziin (i§iniz) hilekarhktL» Siz aksine gece ve giin
diiz bize tuzak kuruyor ve bizi aldatlp hulyalara sevk ediyordunuz. Bi
zim dogru bir yolda oldugumuzu bize bildiriyordunuz. Ama bir de bak
tlk ki; bunun hepsi batllnn§ ve apa<;Ik bir yalanml§. 

Katade ve ibn Zeyd «Hay1r, gece ve giindiizun (i§iniz) ftflekarhk
tu kavline §U anlam1 verir : Gnlar geceleyin ve giindiizleyin tuzaklar 
ve hileler haz1rhyorlard1. Malik de Zeyd ibn Eslem'in aym anlam1 ver
digini nakleder. 

<cHani siz, bizim Allah'a kiifretmemizi ve O'na e§ler ko§mannzl em
rediyordunuz.» Siz, bizim Allah'a benzer iH'thlar edinmemizi istiyor ve 
bize uydurma §iipheler, birtak1m deliller ika,me ediyordunuz. Boylece 
bizi yoldan <;Ikartmaya <;ah§Iyordunuz. «Aza,bl gordiiklerinde ettiklerine 
i<;leri yandl.» Hem liderler, hem de onlara uyanlar azab1 gordiiklerinde 
yaptlklan her §eyden dolaYl pi§manhk duydular. «Ve kufretmi§ olan
lann boyunlarma demir halkalar vurduk.» Elleriyle boyunlanm birle§
tiren halkalar ge<;irdik. «Yapmakta olduklarmdan ba§kas1yla m1 ceza
landmlacaklardu Biz, sizi ancak amellerinize gore cezalandmnz. Her· 
kes kendi durumuna gore bir cezaya ugrar. Onderlerin kendi durumla
nna gore bir azab1 vard1r. T1pk1 Allah Teala'nm §U buyrugunda oldugu 
gibi : «Her birine bir kat vard1r ne var ki siz bilmezsiniz.ll (A'raf, 38). 
ibn Ebu Hatim der ki: Bize babam ... Ebu Hiireyre'den nakletti ki; Ra
sulullah (s.a.) ·§oyle buyurmu§: Cehennem ehli cehenneme siiriiklenin
ce, cehennemin alevi onlan yakalar ve oyle bir yaki§la yakar ki uzerle-
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rinde hie; bir parc;a et kalmaz, hepsi dizlerinin iistiine c;oker. Yine ibn 
Ebu Hatim der ki: Bana babam ... Hasan ibn Yahya.'dan nakletti ki; o, 
§byle demi§: Cehennemde hie; bir ev, hie; bir s1gmak, hie; bir zincir ve 
hie; bir bukag1 yoktur ki, iizerine onun sahibinin ad1 yaz1lm1§ olmasm. 
Hasan ibn Yahya der ki: Ben bunu Ebu Siileyman ed-Darani merhum'a 
anlatmca, aglay1p §byle dedi: Yaz1klar olsun sana. Ya bir de biitiin bun
lar bir ki§inin iizerinde toplamr da bukag1 ayagma, zincir boynuna ve 
kelepc;eler eline vurulup cehennemin ic;indeki evde bir delige sokulursa 
ne olur? 

34 - Uyanc1 .gonder<ligimiz her kasaban1n varhkhlan 
dediler ki: Biz, sizin gonderildiginiz ~eyi inkar edenleriz. 

35 - Ve dediler ki: Biz, malca ve evlad<;a -daha c;oguz. 
Hem biz, azab edilecekler degiliz. 

36 - De ki: Rabb1m dilediginin nzk1n1 geni~letir ve ki
sar, ama insanlann <;ogu bilrnezler. 

37 - N e mallanniZ, ne de c;ocuklanniZdlr sizi, Bizim 
kat1nnza yakla~t1racak alan. Ancak iman edip salih amel 
i~leyen kimselerin, i~te onlann yaptlklanna kar~1hk kat 
kat mii.kafat vard1r. Ve onlar, yii.ksek dereceler ic;inde 
emindirler. 

38 - Ayetlerim±zde bizi aciz b1rakmaya c;ah§anlar, i§
te onlar azabla yiizyiize birakilmi~lardlr. 
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39 - De ki: Rabb1m, nzln kullanndan diledigine geni~
letir ve klsar. Hangi ~eyden de infak ederseniz; 0, yerine 
'koya.r. 0, nz1k verenlerin en hay1rhsld1r. 

Kasabanm Varhkhlan 

Allah Teala, peygamberini teselli ederek kendisinden once gec;en 
peygamberleri dii§iinup anlan ornek almasm1 emrediyar. Yiice pey
gamberine bildiriyar ki; hangi kasabaya peygamber gondermi§se, ara
nm azgmlan anu yalanlarm§lar, guc;suzleri de ana tabi almu~lard1r . Ni
tekim Nuh kavmi de §Oyle demi§ti: «Sana m1 inanacag1z? Halbuki sana 
uyanlar en rezil kimselerdir.>> (~uara, 111), «Bunun uzerine kavminden 
kufredenlerin eleba§Ilan dediler ki: «Biz; senin ancak kendimiz gibi bir 
insan aldugunu goruyaruz. ic;imizde sadece ayak taklmmm, ba§langic;
ta dii§iinmeden sana uyduklan gozumuzun onundedir.>> (Hud, 27). 

Salih peygamberin kavminin buyiiklenenleri de §Oyle demi§lerdi: 
«Onun kavminden buyiikliik taslayan ileri gelenleri kendilerine har go
runenlere, ic;lerinden iman edenlere: Siz; S9Jih'in gerc;ekten Rabbi ta
rafmdan gonderilmi§ alduguna inamyar musunuz? dediler. Onlar da 
dediler ki: Dagrusu biz, anunla gonderil<:>:.~ inamyaruz. B .. yukliik tas
layanlar dediler ki: Biz, dagrusu sizin iman ettiginizi inkfrr edenleriz.n 
(A'raf, 75-76), «Biz boylece anlan bir k1smm1 bir kismiyl« denedik ki: 
Aram1zdan Allah bunlara m1 lutfetti? desinler. Allah, §Ul<:n• w .leri da.
ha iyi bilen degil rriidir?n (En'am, 53), «Ve boylece her ka.:abada aran•n 
ileri gelenlerini hile yapan suc;lular k1ld1k.>> (En'am 123) , < .Gu bir kasa
baYI da helak etmek istedigimiz zaman; varhkhlarma emir veririz de, 
arada fas1khk yaparlar.n (isra, 16) . 

Burada ise buyuruyor ki: «Uyanc1 gonderdigimiz her kasabanm 
varhkhlan dediler kin Hangi kasabaya bir peygamber veya rasul gon
dermi§sek liderlik, servet, ihti§am ve nimet sahibi alan varhkhlan dedi
ler ki. Katade der ki: Bunlar, a kasabanm azgmlan ve kotiiliikteki li
derleri ve onderleridir. <<Biz, sizin gonderildiginiz §eyi inkar edenleriZ.>l 
Biz, ana inanmaz ve tabi almaYiz. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ali ibn Hiiseyn ... Ebu Rezin'in §oyle de
digini nakletti: iki artak vard1, birisi deniz kiYisma gitmi§, digeri Mek
ke'de kalmi§tl. Hz. Peygamber elc;i olarak gonderildiginde uzakta alan 
Mekke'de kalan arkada§ma yaz1p; ne yapti? diye sardu. 0 da arkada
§ma; Kurey§'ten kimse ana tabi almad1, ana tabi alanlar halkm en za
valhlan ve en sefil tak1m1dlr, dedi. 0, ah§-veri§ini b1rak1p arkada§ma 
geldi ve; a peygamberi bana gaster, dedi. Ebu Rezin der ki : 0 adam baz1 
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kitaplar okurdu. Hz. Peygambere gelip dedi ki: Sen neye davet ediyor
sun? Hz. Peygamber de §Una ve §Una, dedi. Adam; ben §ehadet ederim 
ki sen, Allah'm Rasuliisiin, dedi. Adama; bunu nas1l bildin? dediklerin
de, o; hangi peygamber gonderilmi§se ilkin ona halkm zavalhlan ve en 
horlanml§ ki§ileri tabi olmu§lardlr, dedi. Ebu Rezin der ki: i§te bu ayet 
bunun iizerine na,zil oldu. Peygamber ona haber gondererek; Allah Te
ala senin soyledigini tasdik eden bir ayet indirdi, buyurdu. Keza Bizans 
imparatoru Heraklius da Ebu Siifyan'a Hz. Peygamber hakkmda sual 
sordugunda demi§ti ki; ben, sana insanlarm gii<;siizleri mi yoksa se<;
kinleri mi ona tabi oluyor diye sordugumda; sen gii<;siizleri, demi§tin. 
i§te onlar peygamberlerin tabileridir. 

Allah Teala bu azgm yalanlaYlcllarm durumunu haber vererek bu
yuruyor ki: «Ve dediler ki: Biz, malca ve evlad<;a daha <;oguz. Hem biz 
azab edilecekler degiliz.» Onlar mallan ve <;ocuklanyla iftihar ettiler ve 
bunun Allah katmda kendilerine deger verildiginin i§areti, sevildiklerinin 
delili oldugunu kabul ettiler. Allah Teala'nm kendilerine diinyada bu ni
metleri verip te ahirette azab etmesinin miimkiiR olmayacagm1 soyledi
ler. Nitekim Allah Teala Mii'minun siiresinde de §6yle buyurur: «Zanne
derler mi kendilerine mal ve ogullar vermekle iyilikte onlar i<;in acele 
davranmaktaYlz. Hay1r, farkmda degiller.» (Mii'minun, 55-56). Tevbe su~ 
resinde ise §6yle buyurmaktad1r: «Artlk onlarm mallan da <;ocuklan da 
seni imrendirmesin. Dogrusu Allah, ancak bununla onlara diinya ha
yatmda azab etmeyi ve kafirler olarak canlarmm <;1kmasm1 ister.» 
(Tevbe, 55). Miiddessir suresinde ise §6yle buyrulur: <<Tek olarak yara
tlp kendisine bol bol mal, <;evresinde bulunan ogullar verdigim ve ni
metleri yayd1k<;a yayd1g1m o kimseyi Bana b1rak. Bir de verdigim ni
metten arttlrmanu umar. HaYir, <;iinkii o, Bizim ayetlerimize kar§l son ·· 
derece inad<;1d1r. Onu sarp bir yoku§a sard1racag1m.» (Miiddessir, 
11-17). 

Allah Teala, o iki bah<;e sahibinden haber veriyor. Onlardan birisi; 
mal, evlad ve meyvece zengindi ama bunlann hi<; birisi ona yarar sag
Iamaml§, ahiretten once hepsi diinya hayatmda elinden ahnml§tl. Ni
tekim burada da buyuruyor ki: <(De ki: Rabbm dilediginin nzkm1 ge
ni§letir ve k1sar, ama insanlann <;ogu bilmezler.» ister sevsin ister sev
mesin Allah diledigine mal verir, diledigini fakir k1lar, diledigini zengin 
k.llar. Bu konuda eri§ilmez hikmet ve kesin huccet O'nundur. Ama in
sanlarm <;ogu bilmezler. 

«Ne mallanmz, ne de <;ocuklanmzdlr, sizi Bizim katlm1za yakla§
tlracak olan.» Bunlar Bizim sizi sevdigimizin ve size deger verdigimi
zin delilleri degildir. imam Ahmed merhum der ki: Bize Kesir ... Ebu 
Hiireyre'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§: 
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·A~ij·f_,l;j~~-:;;J_,. ·f-!l;i) }!~Jl ~~-~~:,i 
Muhakkak ki Allah Teala sizin §ekillerinize ve mallanmza bakmaz. 

Ancak ve ancak kalblerinize ve amellerinize bakar. Muslim ve ibn Mace 
bu hadisi Kesir kanallyla Ca'fer ibn Burk~m'dan naklederler.. 

Bunun i~in ayetin devammda buyuruyor ki: ((Ancak iman edip sa
lih amel i§leyen kimsenin» Sizi Bizim katmuza yakla§tlracak olan, yal
mzca iman ve salih a:meldir. ((i§te onlarm yapt1klanna kar§lllk kat kat 
mukafat vard1r.» Onlarm yaptlklan iyilikler on mislinden yedi yuz mis
line kadar artmllr. ((Ve onlar, yuksek dereceler i~inde emindirler.» Her 
tui'lu korkudan, endi§eden, kotulukten ve eziyetten guvendedirler, ko
runurlar. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bana babam ... Hz. Ali'den nakletti ki; Ra
sulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: Cennette oyle odalar vard1r ki, i~lerin
den dl§lan, dl§larmdan i~leri gorunur. Bir bedevi; onlar kimindir? dedi. 
Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Guzel soz soyleyip yemek yediren ve oru~ 
tutamnd1r. 

<<Ayetlerimizde Bizi aciz b1rakmaya c;all§anlar.» Allah'm yolundan 
ahkoymaya, peygamberine tabi olup ayetlerini tasdik etmeye engel 
olanlar. ((i§te onlar azabla yuz yuze b1rak1lm1§lardu.» Onlann hepsi 
yaptlklarma gore cezalandmlacaklardlr. 

((De ki: Rabb1m, nzk1 kullanndan diledigine geni§letir ve k1sar.» 
Bu konudaki hikmeti uyarmca §Una pek ~ok mal verir, oburune az ve
rir ve nzkm1 ger~ekten daraltlr. O'nun bu konuda ba§kasmm farkma 
varamayacag1 hikmetleri vard1r. Nitekim Allah Teala bir ba§ka ayet-i 
kerime'de §oyle buyurur: ((Bak, nas1l onlan birbirlerinden ustun k1ld1k. 
Elbette ki ahiret; dereceler bak1mmdan da buyiiktur, ustiinliikler bakl
mmdan da.» (isra, 21). Yani onlar dunyada nas1l farkll durumlarda 
iseler; §U fakir ve s1kmtlda, oburu zengin ve bollukta ise, ahirette de 
aym §ekildedirler. ~unlar derecelerin en ustiinu olan odalarda agirlamr
lar. ~unlar da basamaklann en · al ti olan al~akllklarda bogul ur lar. Dun
yadaki insanlarm en iyisi, Rasulullah (s.a.)m buyurdugu hadise uygun 
oland1r: Teslim olan, kendisine yetecek bir nz1k verilen ve Allah'm ver
digine kanaat eden kimse felah buldu. Bu hadisi Muslim, ibn Amr'dan 
nakleder. 

«Hangi §eyden de infak ederseniz; 0, yerine koyar.» Allah'm size · 
emredip mubah k1ld1g1 hangi konuda infak ederseniz; Allah onu dun
yada yerine koydugu gibi, ahirette de cez9, ve sevaba vesile k1lar. Nite
kim hadiste §oyle buyurulur : Allah Teala: Kendin ic;in inf8<k et, infak 
et, buyurmu§tur. Yine bir ba§ka hadiste buyurulur ki: iki melek her 
gun §oyle seslenir. Biri digerine der ki: Allah'1m, tutanlara telef ver. Di-
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geri de der ki: Allah'1m, infak edenlere devannm ver. Rasulullah (s.a.) 
§byle buyurmu§tur: Ey Bilal infftk et, malmm azalmasmdan dolay1 
Ar§'m sahibinden korkma. ibn E,bu Hatim der ki: Bize Yezid ibn Ab
dtilaziz ... Mekhul'dan nakletti ki; o, Huzeyfe'den bana anlatlld1gma go
re, Rasulullah (s.a.) §byle buyurdu demi§tir: Dikkat edin, sizden sonra 
gok zor bir gi.in gelecektir. 0 gi.in mal sahibi olan elindekini s1kacak, in
fak etmekten kor.kacaktlr. Sonra ccHangi §eyden de inf9,k ederseniz; 0, 
yerine koyar ... n ayetini OkUmU§tUr. 

Haf1z Ebu Ya'la el-Mavs1li. .. Mekhul'den nakleder ki: o, bana Hu
zeyfe'den aktanld1gma gore, Rasulullah (s,a.) §byle buyurdu demi§tir: 
Dikkat edin, sizin §U gi.ini.ini.izden sonra Slkmtlll gi.inler gelecektir. 0 
gi.in mal sahibi olan elindekini s1kacak, infak etmekten korkacaktlr. 
Allah Teala c<Hangi · §eyden de infl1k ederseniz; 0, yerine koyar. 0 nz1k 
verenlerin en hayirllSidlr.n buyuruyor. Halkm §erirleri de hi<; bir vic
dfm duygusuna bagll kalmadan zorda kalanlarla all§-veri§ yaparlar. Dik
kat edin, zorda kalanlann all§-veri§i haramd1r. Mi.isli.iman mi.isli.imanm 
karde§idir. Ona zulmetmez ve onu horlamaz. Senin yamnda bir ma'rflf 
varsa onu karde§ine de ula§tlr. Aksi takdirde sen de bir ba§ka helak ile 
onun helak olmas1m artlrma. Bu hadis, bu §ekliyle garibtir ve isnactm
da zay1fllk vard1r. 

Si.ifyan es-Sevri, Ebu Yunus Hasan ibn Yezid'den nakleder ki; Mi.i
cahid §byle demi§ : Sizden biriniz «Hangi §eyden de infak ederseniz; 0, 
yerine koyar. 0, nz1k verenlerin en hayirllsidir» i'tyetini te'vile yelten
mesin. Yamnda bulunan §eylerde dengeyi gbzetsin, gi.inki.i nz1k payla§
tmlmi§ tlr. 

40 - 0 gun, onlann hepsini toplad!ktan sonra melek
lere; Bunlar m1ydi, size tapmakta ola:n,lar? der. 

41 - Melekler: Tenzih ederiz Seni, bizim dostumuz on
lar deg;il Sensin. Hay1r,. or11ar cinlere tap1yorlard1 ve <;ogu 
da onlara im[ n etmi9terdi, derler. 
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42 - l§te bugun, bir kisminiz, bir kisminiz ic;in ne bir 
fayda, ne de bir zarar verebilir. Zulmetmi§ olanlara dade
riz ki: Y alanladiginiz ate§in azfub1n1 tad1n. 

Allah TeaJa k1yamet gunu mahlukatm gi::izu onunde mli§rikleri 
ezecegini haber veriyor. Orada mli§riklerin Allah'a §irk ko§mak igin iba.
det ettikleri ve melekler suretinde dli§lindukleri ilahlan hakkmda me
leklerin kendilerine soru sorup: <<Bunlar m1yd1 size tapmakta olan
lar?» diyeceklerini, bildiriyor. Siz mi bunlarm bize tapmalanru buyur
mu§tunuz? Furkan suresinde buyuruldugu gibi: ((Bu kullannn siz mi 
saptlrdimz, yoksa kendileri mi yoldan saptllar?» (Furkan, 17) Ve yine 
isa Aleyhisselam'a buyuruldugu gibi: ((Sen mi insanlara: Beni ve anne
mi Allah'tan ba§ka iki ilah edinin, dedin? Demi§ti ki: Tenzih ederim 
Seni, hak olmayan bir si::izu si::iylemek bana yara§maz.,> (Maide, 116). 
Melekler de burada aym si::izu si::iyluyorlar: ((Tenzih ederiz Seni» Sen, 
yucesin ve Seninle beraber bir ba§ka ila.hm bulunmasmdan uzak ve 
miinezzehsin. ((Bizim dostumuz onlar degil, Sensin.» Biz, Senin kullan
ruz ve bunlardan kag1p Sana s1gm1nz. ((Hay1r, onlar cinlere tapiyorlar
dl.» ~eytanlara tap1yorlard1. <;unku puta tapmay1 onlara §eytanlar gu
zel gi::istermi§lerdi de onlan dogru yoldan sapitmi§lardl. ((Ve gogu da 
onlara iman etmi§lerdi.» T1pk1 Allah Teala'nm Nisa suresinde buyur
dugu gibi: ((O'nu b1rak1p ta yalruz di§i putlara tap1yorlar. Aslmda on
lar, inadg1 §eytandan ba§kasma tapmlJorlar.» (Nisa, 117), ((i§te bugun 
bir klsmiruz, bir kismimz igin ne bir fayda, ne bir zarar verebilir.» Put
lardan, sikmtlll ve zor gunlerinizde kendilerine ibadet edip Allah'a e§ 
ko§arak yalvard1gm1z §eylerden beklediginiz hi<; bir fayda bugun size 
ula§amaz. <;unku bugun onlar size ne fayda verebilirler, ne de zarar. 
((Zulmetmi§ olanlara da deriz ki: Yalanladigmlz ate§in azabml tadm.» 
Mli§riklere de uyan ve ihtar olarak boyle denilir. 

43 - Onlara apac;lk ayetlerimiz okundugu zaman de-
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diler ki: Bu, ancak sizi atalann1z1n ibadet etmekte oldu
gundan ahkoymak isteyen bir adamd1r. Ve dediler ki: Bu 
da dupeduz bir uydurmadan ba~ka bir ~ey degildir. Hak 
kendilerine geldiginde hakk1 inkar etmi~ olanlar dediler 
ki: Bu. sadece apa\ak bir buyudur. 

44 - Halbuki Biz, onlara okuyacaklan bir kitab ver
memi~ ve senden once onlara bir uyanc1 da g6ndermemi~
tik. 

45 - Kendilerinden 6ncekiler de yalanl:=t.~!1)lardl. Hal
buki bunlar, onlara verdiklerimizin onda birine bile ula
~amami~lardir. Peygamberlerimi yalanlad1lar. Beni inkar 
nas1l olurmu~? 

Allah Teala, katirlerin elim azaba mtistehak olduklanm haber ve
riyor. Bunun sebebinin de Allah Rasultintin izniyle kendilerine okunan 
apac;:1k ayetleri duyduklan zaman; «Bu, ancak sizi atalanmzm ibadet 
etmekte oldugundan allkoymak isteyen bir adamdir.)> diyorlard1. Yani 
onlar atalarmm dinlerinin hak oldugunu, Rasulullah'm getirdigi dinin 
batil oldugunu soyltiyorlard1. Allah'm la'neti onlarm ve atalarmm tize
rine olsun. Ve dediler ki: «Bu da dtipedtiz bir uydurmadan ba§ka bir 
§ey degildir.)) Kur'an'1 kasdediyorlardl. «Hak kendilerine geldiginde 
hakk1 inkar etmi§ olanlar dediler ki: Bu, sadece apac;:1k bir btiytidtir.)) 

«Halbuki Biz, onlara okuyacaklan bir kitab vermemi§ ve senden 
once onlara bir uyanc1 da gondermemi§tik.)) Allah Teala araplara Kur'
an'dan once bir kitab gondermemi§ ve Hz. Muhammed'den once de bir 
peygamber irsal etmemi§tL Onlar kendilerinden bir peygamber gelmesi
ni istiyor ve; eger bize bir uyanc1 gelseydi, ya da bir kitab indirilmi§ 
olsaydl biz ba§kalarmdan daha dogru yolda olurduk, diyorlard1. Ama 
Allah, onlara lutfedip te istediklerini verince; onu yalanlad1lar, kibir ve 
inadla inkar ettiler. 

«Kendilerinden oncekiler de yalanlami§lardu Oteki milletler de. 
ccHalbuki bunlar, onlara verdiklerimizin onda birine bile ula§amami§lar
dir.)) ibn Abbas der ki; onlara dtinyada verdigimiz kuvvetin onda biri
ne, demektir. Katade, Stiddi ve ibn Zeyd de bu ayete boyle mana ver
mi§lerdir. Nitekim Allah Teala Ahkaf suresinde de §Oyle buyurur: «An
dolsun ki onlan, sizi yerle§tirmedigimiz yerlere yerle§tirmi§tik. Onlara 
kulaklar, gozler ve kalbler vermi§tik. Ama kulaklan, gozleri ve kalbleri 
onlara bir fayda saglamad1. Zira Allah'm ayetlerini bile bile inkar edi
yorlardl. Alaya aldiklan §ey onlan ku§atlp yok ediverdi.)) (Ahkaf, 26), 
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Gatir suresinde ise §6yle buyurur: «Yeryi.iziinde dola§lp kendilerinden 
~ok daha kuvvetli, yeryi.iziinde b1raktlklan eserler daha saglam alan on
cekilerin ak1betinin nas1l oldugunu gormezler mi? Kazand1klan da on
lara bir fayda vermemi§tir.» (Gafir, 82). Onlarm kazand1g1 §eyler ken
dilerinden Allah'm azab1m def'edemedigi gibi, geri de ~evirememi§tir. 
Peygamberleri yalanlad1klan zaman Allah TeiUa onlan helak etmi§tir. 
Bunun i~in de bu ayet-i kerime'de «Peygamberlerimi yalanlad1lar. Beni 
inkar nas1l olurmu§?>> Benim peygamberlerime destegim, onlara azab 

. ve cezam nas1l olurmu§ gorsiinler, buyuruyor. 

46 - De ki: Ben, size ancak Allah ic;in ikiger ikiger ve 
teker teker kalmaniZI, sonra ar kadaginizda bir delilik ol
madigini iyice diigiinmenizi ogutlerim. 0, ancak giddetli 
bir azabin 6ncesinde sizin ic;in bir uyancidir. 

Allah Teala buyuruyor ki : Ey Muhammed, senin deli oldugunu id
dia eden §U kafirlere de ki: «Ben, size ancak Allah ir;in iki§er iki§er ve 
teker teker kalmamz1, sonra arkada§lmzda bir delilik olmad1gm1 iyice 
dii§iinmenizi ogiitlerim.» Ben, size; yalmzca bir tek §eyi emrederim: 0 
da Allah ir;in iki§er iki§er ve teker teker kallp soma arkada§mizda bir 
delilik olmad1gm1 iyice bilip dii§iinmenizdir. Arzu ve hevese tabi alma
dan, taassuba kap1lmadan, Allah nzas1 it;in hepiniz durup birbirinize 
sorun: Muhammed'de bir delilik var m1? Birbirinize ogiit verin, sonra 
da dii§iiniin. Herkes Muha~med Aleyhisselam'm durumuna kendisi 
baksm ve mii§kil bir durumla kaqila§Iyorsa ba§kalarma sorsun ve dii
§iinsiin. Bunun ir;in Allah Teala: «Ben, size ancak Allah ir;in iki§er iki
§er ve teker teker kalmamz1, sonra arkada§mizda bir delilik olmad1gm1 
iyice du§iinmenizi ogiitleriin.» buyuruyor. Miicflhid, Muhammed ibn 
Ka'b, Siiddi, Katade ve ba§kalarmm verdikleri man8, budur. Ayetten 
kasdedilen de budur. ibn Ebu Hatim'in rivayet ettigi hadise gelince; 
o der ki: Bana babam .. . Ebu Umame'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) 
§6yle buyurmu§: Benden oncekilere verilmeyen ii~ §ey bana verildi. Ben 
bununla ogiinmem. Bana ganimetler helal k1lmd1 ki benden once kim
seye heHU k1lmmam1§tl. Benden oncekiler ganimetlerini topluyor, yaki
yorlardL Ben, siyah ve k1z1l tenlilere peygamber olarak gonderildim. · 
Halbuki her peygamber kavmine gonderiliyordu. Yeryiizii benim ir;in 
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mescid ve temiz k1lmd1. Temiz toprakla teyemmiim ederim ve nerede 
namaza eri§irsem orada k1lanm. Qiinkii Allah Teala: <<Allah ic;in iki§er 
iki§er ve teker teker kalmamzi» buyurmu§tur. Ben bir ayhk mesateden 
korku ile desteklendim. Bu hadisin isnad1 zay1ftlr. Buradaki ayetin top
luca ve tek tek namaz k1lmaya hamledilip tefsir edilmesi ise uzak bir 
ihtima.ldir. Olabilir ki bu hadis, baz1 raviler tarafmdan yanh§ degerlen
dirilmi§tir. Qiinkii ash sahih hadis kitaplarmda ve ba§ka yerlerde sa
bittir ve boyle degildir. Allah en iyisini bilendir. 

((0, ancak §iddetli bir azabm oncesinde sizin ic;in bir uyanc1d1r.» 
Buhari bu ayetin tefsirinde der ki : Bize Ali ibn Abdullah ... Abdul

lah ibn Abbas'tan nakletti ki; o, §Oyle demi§: 

Rasulullah (s.a.) bir giin Safa tepesine <;1kti. Ve seslendi. Kurey§'
liler etrafma toplamp neyin var senin? dediler. Rasulullah (s.a.) bu
yurdu ki: Goriiyor musunuz, ben size sabahleyin veya ak§am iizeri §U
radan dii§manm gelmekte oldugunu haber versem, beni dogrular mi
Simz? Onlar; evet, dediler. Hz. Peygamber; ben, oniiniizdeki giinlerde 
gelecek olan §iddetli azabdan sizi uyannm. Ebu Leheb; elin kurusun se
nin dedi, bizi bunun ic;in mi topladm? Bunun iizerine Allah Teala ((Ebu 
Leheb'in eli kurusun» ayetini inzal buyurdu. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Ebu Nuaym, Abdullah ibn 
Biireyde'den nakletti ki; babas1 Biireyde §Oyle demi§: Bir giin Rasulul
lah (s.a.) bizim yamnnza gelerek iic; kere seslendi ve dedi ki: Ey insan
lar, benim ve sizin misalinizin ne oldugunu biliyor musunuz? Halk; Al
lah ve Rasulii en iyi bilendir, dediler. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Be
nim ve sizin misaliniz, iizerlerine gelen dii§mandan korkan bir toplu
lugun misalidir ki; o topluluk, dii§mam gozetlemek iizere bir adam gon
dermi§ti. 0 adam dii§manm geldigini gormii§ ve kavmini uyarmak iize
re doniip gelmi§, ancak kavmini uyarmadan once dii§mamn gelip c;at
masmdan korktugu ic;in elbisesini yrrtmi§tlr. Ey insanlar, size verilmi§
tir, ey insanlar, size verilmi§tir. Bunu iic; kere tekrarlad1. Aym isnadla 
Rasulullah (s.a.) buyurur ki: Ben ve k1yamet birlikte gonderildim. Az 
kalsm o, beni gec;iyordu. Bu hadisin rivayet)nde imam Ahmed Miinfe
rid kalrnl§tlr. 
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47- De ki: Sizden bir iicret istersem eger, o sizin ol
sun. Benim iicretim, ancak Allah'a aittir. Ve 0, her ~eye 
~ahiddir. 

48- De ki: Hi<: ~iiphesiz Rabb1m, hakln koyar. 0, go
riinmezlikleri 90k iyi bilendir. 

49 - De ki: Hak gelmi~tir. Art1k batll, ne yeniden bir 
~ey ortaya koya,bilir, ne de geri getirebilir. 

50 - De ki: Eger ben, sapacak olsam, ancak kendi 
aleyhime sapnn~ olurum. Sayet hidayete erersem, Rabbi
min bana vahyetmesinden otiirii ererim. 0, muhakkak ki 
Semi'dir. Karib'tir. 

Sizden Bir Ucret istemiyorum 

Allah Teala Rasuliine, mii§riklere §6yle demesini emrediyor: «De 
ki: Sizden bir iicret istersem eger, o ~izin olsun.» Ben, sizden Allah'm 
risaletini yerine getirdigim ve size ogiit verip Allah'a ibadete <;ag1rd1g1m 
i<;in hi<; bir yard1m istemiyorum. «Benim iicretim, ancak Allah'a ait
tir.» Ben sevab1m1 Allah katmdan dilerim. «Ve 0, her §eye §ahiddir.» 
Biitiin i§leri bilir. Benim size peygamber olarak O'nun tarafmdan gon
derildigime dair verdigim haberle, sizin iizerinde bulundugunuz durumu 
da en iyi 0 bilir. 

«De ki : Hi<; §iiphesiz Rabb1m hakk1 koyar. 0, goriinmezlikleri <;ok iyi 
bilendir.» Bu ayet-i kerime Allah Teala'mn §U kavli gibidir : «Ruh, kulla
rmdan diledigine O'nun emrinden gotiiriir.» (Gatir, 15). Yani yeryii
ziinde kullarmdan diledigine melegini gonderir. 0 gayblan bilendir. 
Goklerde ve yeryiiziinde hi<; bir §ey O'na gizli degildir. 

<(De ki: Hak gelmi§tir. Artlk batll; ne yeniden bir §ey ortaya koya
bilir, ne de geri getirebilir.» Allah katmdan hak ve yiice §eriat gelmi§tir. 
Batll Ylklhp gitmi§, ezilip yok olmu§tur. Allah Teala'mn bir ba§ka su
rede buyurdugu gibi: «HaYir; Biz ger<;egi batllm tepesine indiririz de 
onun beynini par<;alar.» (Enbiya, 18) Bunun i<;in Rasfrlullah (s.a.) fetih 
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giinii Mescid el-Haram'a girdiginde, Ka,'be'nin etrafmda putlarm dikil
mi§ oldugunu goriince; okunun bir kulpu ile putlara vuruyor ve <<De ki: 
Hak geldi batll JiklldL Muhakkak ki batll zaten YJ.kllacaktL» ayetini ve 
aynca «De ki: Hak gelmi§tir. Artlk batll; ne yeniden bir §ey ortaya ko
yabilir, ne de geri getirebilir.>> ayetlerini okuyordu. Bu hadisi Buhari, 
Miislim, Tirmizi ve Nesei bu ayetin tefsirinde Sevri kanahyla ibn Ebu 
Necih, Miicahid ve Ebu Ma'mer Abdullah ibn Sahre'den, o da Abdullah 
ibn Mes'ud'dan nakletmektedir. Ayetin manas1; batllm soyleyebilecegi 
bir sozii, bir giicii ve liderligi kalmami§tlr. Katade ve Siiddi burada ba
til ile, iblis'in kasdedildigini ve iblis'in artlk hi<; bir kimseyi yolcian <;1-
karamayacagmi veya geri dondiiremeyecegini, buna giiciiniin yetmeye
cegini belirtmek istedigini iddia etmi§tir. Bu tefsir her ne kadar haki
kata uygunsa da burada ayette kasdedilen manaya uygun degildir. Al
lah en iyisini bilendir. 

e<De ki: Eger ben, sapacak olsam; ancak kendi aleyhime sapml§ olu
rum. ~ayet hidayete erersem Rabb1mm bana vahyetmesinden otiirii 
ererim.» Biitiin hay1r Allah katmdandlr ve Allah tarafmdan indirilen 
vahiy apa<;Ik hakkm kendisidir. Hidayet, beyan ·ve dogruluk, ondad1r. 
Kim sap1tlrsa; kendiliginden sap1tlr. Nitekim Abdullah ibn Mes'ud'a 
tnufevvide (bir hammla evlenip gerdege girmeden olen ki§i) nin duru
mu soruldugunda; bunu, kendi gorii§iime gore soyliiyorum, eger dog
ruysa, Allah'tand1r, eger yanh§sa be11den ve §eytandandir. Allah ve Ra
sulii bu kanaattan uzaktlrlar, demi§tir. 

«Muhakkak ki 0, Semi'dir, Karib'dir.» Kullarmm soziinii i§itir, ya
kmdlr, dua edenin duasma icabet eder. Nesei burada Buhari ve Miislim'
in Sahih'lerinde de yer alan Ebu Musa hadisini nakleder ki; buna gore 
Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: Siz gormeyen ve duymayan birine 
dua etmiyorsunuz. i§iten, yakm olan ve icabet edene dua, ediyorsunuz 

51- Bir gorsen, hani onlar korkmu~lard1. Artlk ka
Qacak yerleri de yoktur, yak1n bir yerde yakalanm1~lard1r. 

52 - O'na inandlk, demi~lerdir. Ama uzak bir yerden 
nas1l kolayca imana ula~1hr? 
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53- Halbuki daha once onu inkar etmi~lerdi. Uzak 
bir yerden gayba atlp tutuyorlard1. 

54 - Onlarla arzulad1klan ~eylerin aras1na bir engel 
konmu~tur. Daha once berrzerlerine yap1ldlgi gibi. Siiphe
siz onlar ~iddetli bir tereddut ve ~iiphe ic;indedirler. ·· 

0 Korkaklar 

Allah TeaJa buyuruyor ki: «Ey Muhammed k1yamet giiniinii yalan
layanlarm durumunu bir gorsen. Hani o gun onlar ic;in kac;acak ve Sl
gmabilecek hie; bir yer bulunmaz. «Yakm bir yerde yakalanml§lardlr.» 
Onlar kac;maktan ahkonulmaml§lar, aksine ilk anda tutuluvermi§ler
dir. Hasan el-Basri; bunun, kabirlerinden t;Iktlklan zaman oldugunu 
soylemi§tir. Miicahid, Atiyye ve Katade de bu durumu ayaklarmm al
tmdan yakalanmalan §eklinde belirtmi§tir. ibn Abbas ve Dahhak ise 
diinyadaki azablarmm kasdedildigini bildirmi§lerdir. Abdurrahman ibn 
Zeyd, Bedir giinii oldiiriilmelerinin kasdedildigini bildirmektedir. Sahih 
olan, burada k1yamet giiniiniin kasdedilmi§ olmas1d1r. En biiyiik yaka
lam§ o giindiir. 

ibn Cerir Tabei:i, baz1larmdan nakleder ki; burada kasdedilen, 
Abbas ogullan doneminde Mekke ve Medine arasmda batan bir ordu
dur. Taberi burada bilahare tamamen mevzu' olan bir hadis irad eder 
ve arkasmdan bu hadisin mevzu' olduguna dikkatleri c;ekmez. Bu onun 
ic;in c;ok garib ve tuhaf bir haldir. 

«Ona inand1k, demi§lerdir.» Yani bunlar k1yamet giinii Allah'a, ki
tablarma ve Rasuliine inand1k, derler. Nitekim Allah Teala bunlar 
hakkmda Secde suresinde de §Oyle buyurmaktad1r : ((Suc;lulan Rablan
mn huzurunda ba§lan one egilmi§ olarak: Rabb1m1z gordi.ik, dinledik, 
artik bizi diinyaya geri c;evir de salih ameller i§leyelim, dogrusu kesin 
olarak inand1k, derlerken bir gorsen.» (Secde, 12) . Ayetin devammda 
Allah Teala buyuruyor ki : ((Ama uzak bir yerden nas1l kolayca imana 
ula§lhr?» Onlar imanm kabul edilecegi yerden uzakla§ml§lar ve ahiret 
diyarma goc; etmi§lerdir. Artlk nas1l imana ula§abilirler. <;iinkii ahiret 
imtihan diyan degil ceza diyand1r. Eger diinyada iken iman etmi§ olsa
lardl, imanlan kendilerine fayda verirdi. Ama ahirete intikal ettikten 
sonra, imamn kabule §ayan olmas1 imkam yoktur. T1pk1 uzaktan bir 
§eyi elde etme imkam olmayan kimseler gibi. · 

Miicahid bu ayet-i kerime'deki ( ~ J l::JI ) kelimesinin, ona ula§
mak anlamma geldigini bildirir. Ziihri 1se imfma ula§malan diye mana 
verir ki onlar artik diinyadan uzakla§mi§ ve ahirete gitmi§lerdir. Hasan 
el-Basri ise der ki : Onlar, elde edilemeyecek bir yerde imam istiyorlar. 
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Uzak bir yerden istiyorlar. ibn Abbas der ki: Onlar dunyaya donmek ve 
tevbe etmek istiyorlar, ama ahiret, donti§ ve tevbe yeri degildir. Mu
hammed ibn Ka'b el-Kurazi merhum da boyle demi§tir. 

«Halbuki daha once onu inkar etmi§lerdi.» Yani onlar ahirette na
Sll imana donebilirler ki dunyada iken hakkl inkar edip peygamberleri 
yalanlami§lardl. 

<tUzak bir yerden gayba atlp tutuyorlard1:» Malik, Zeyd ibn Eslem'
den rivayetle, gormeden dil uzatmanm, zan anlamma geldigini bildir
mi§tir. Ben derim ki; bu, Allah Teala'nm <tKaranllga ta§ atar gibi.» 
(Kehf, 22) kavli gibidir. Onlar bazan RasUlullah'a §air, bazan kahin, 
bazan buyticu, bazan da deli diyorlardL Daha buna benzer birc;ok batll 
sozler soyltiyor, gayb1, ha§n ve ne§ri inkar ediyorlardL Ancak zanda bu
lunuruz, kesin bir bilgiye sahip degiliz, diyorlardl. 

Katade der ki: Onlar, bo§u bo§una konu§arak dirili§in, cennetin ve 
cehennemin olmadigiru soyliiyorlardi. 

«Onlarla arzulad1klan §eylerin arasma bir engel konmu§tur.» Ha
san el-Basri, Dahhak ve ba§kalan; bunun, ima_n oldugunu, soylerler. 
Suddi ise; bunun tevbe oldugunu sayler ki, ibn Cerir merhum da bu 
gorti§ti tercih etmi§tir. Mucahid ise; bu diinyada arzulad1klan, mal, 
guzellikler ve e§lerin kasdedildigini bildirir. ibn Abbas, ibn Orner ve 
Rebi' ibn Enes'ten boyle rivayet edilmi§tir. Buhari'nin v~ bir toplulugun 
gorti§ti budur. Sahih olan her iki gorii§ arasmda c;eli§ki bulunmad1g1d1r. 
<;unkii Allah Teala onlann bu diinyadaki arzulanyla, ahiretteki istek
leri arasma bir engel koymu§ ve bundan onlan men'etmi§tir. 

Burada ibn Ebu H9,tim gerc;ekten garib bir hadis nakleder ki; biz 
uzun olmasma ragmen b.unu zikredecegiz: Bana Muhammed ibn Yah
ya ... ibn · Abbas'tan nakletti ki; o, «Onlarla arzulad1klan §eylerin ara
sma bir engel konmu§tur. Daha once benzerlerine yapild1g1 gibi.» ayeti 
hakkmda §6yle demi§: israilogullan arasmda Allah'm kendisine· mal 
kap1s1m ac;tlg1 bir adam vard1. Oldugunde ona kotu bir evlad varis oldu. 
0, Allah'm mallyla,· Allah'a isyan ic;in c;all§Iyordu. Babasmm arkada§
lan bu durumu gorunce delikanhya vanp onu kmad1lar ve azarlad1lar. 
Delikanll k1zarak altun ve giimti§le gayr-i menkUliinii satt1. Oradan gi
dip bol sulakll bir c;e§menin yamna konakladi ve mallm burada yaya
rak bir k6§k yaptlrd1. 0, bir gtin k6§ktinun ic;erisinde otururken, ruz
gar ona ytiz bak1mmdaii insanlann en giizeli, koku baklmmdan en se
vimlisi olan bir kadm1 getiriverdi. Kadm ona; ey Allah'm kulu, sen 
kimsin? dedi. Adam; ben israilogullarmdan bir ki§iyim, dedi. Kadm; 
bu ko§k ve §U mallar senin mi? dedi. Adam; evet, dedi. Kadm, e§in var 
m1? deyince, adam; haYir, dedi. Kadm; burada e§siz nas1l rahat ede
bilirsin? dedi. Adam; boyle oldu, senin kocan var rm? dedi. Kadm; ha
Ylr deyince, adam ister misin seni kendime e§ alaYim? dedi. Kadm; ben 
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senden bir giinliik mesi\fede oturan bir kad1mm. Yann bir giinliik az1-
g1m al, bana gel. Eger yolda bir deh§etle kar§lla§lrsan o deh§et seni kor
kutmasm, dedi. Ertesi giin olunca, adam bir giinliik az1gm1 ald1 ve ~1-

klp yola koyuldu. Nihayet bir ko§ke vard1. Ko§kiin yiice kap1s1m c;ald1. 
Ona yiiz baklmmdan insanlarm en giizeli, koku bak1mmdan en sevim
lisi bir gene; c;1k1p; kimsin sen ey Allah'm kulu? dedi. Adam; ben israil
ogullarmdamm, dedi. Qocuk; ihtiyacm nedir? deyince, o; beni bu ko§
kiin sahibi alan kadm kendisi ic;in davet etti, dedi. c;ocuk, dogru soy
lersin, ancak yolda bir korku ile kar§lla§tln nn? dedi. Adam; evet eger 
o bana bunu haber vermemi§ olsayd1, gordiigiim §ey beni gerc;ekten kor
kuturdu, dedi. c;ocuk; ne gordiin? deyihce, adam; buraya dogru yonel
dim, yolum ac;1lmca agzm1 ac;m1§ bir di§i kopek gordiim. Kopek iirkiip 
kac;tl . Bir de baktlm ki, ben onun arkasmdaytm. Kopegin karmnda 
enikleri inleyip duruyordu. Delikanll ana dedi ki : Sen, bunu kavramaz 
nnsm? Bu ahir zamanda olacak bir §eydir. Genc;ler ya§ll kadmlarm 
meclislerinde otururlar ve onlarm sozlerini, lak1rd1lanm tekra,rlarlar. 

Adam dedi ki : Sonra yola koyuldum. Yolum ac;1lmca baktlm ki yiiz 
tane siitii bol kec;i var. ic;lerinden bir oglak bir kec;iyi emiyor. Onu biti
rip bir §ey b1rakmad1gm1 zannettigi zaman, agzm1 ac;arak daha fazla
Slm bekliyor. Delikanll adama; sen buna ula§acak degilsin, bu ahir za-

. manda olacak. Bir hiikiimdar biitiin ins~nlarm gelirini topiayacak, bir 
§ey b1rakmad1g1m sand1g1 zaman agzm1 ac;arak daha fazlasm1 isteyecek. 
Adam dedi ki ; sonra yola koyuldum. Yolum ac;1lmca bir agac; gordiim. 
Agacm yapragmdaki olgun meyve benim hayretimi mucib oldu, onu ko
parmak istedim. Obiir agac; ; ey Allah'm kulu, benden al, dedi. En so
nunda biitiin agac;lar hep birden; ey Allah'm kulu, bizden al, dediler. 
Delikanll adama dedi ki : Sen buna ula§acak degilsin. Bu 8,hir zamanda 
olacak. Erkekler azalacak, kadmlar c;ogalacak. Oyle ki bir erkek bir ka
dmla ni§anlanacak da on veya yirmi kadm onu kendine c;ag1racak. Adam 
dedi ki : Sonra yola koyuldum, yolum ac;1lmca bir pmar iizerine otur
mu§ bir adam gordiim. Eliyle her insana bir avuc; su veriyordu. insan
lar suyun ba§mdan aynlmca, testisini suya att1 fakat testisine hie; su 
girmedi. Delikanll dedi ki.: Sen buna da eri§ecek degilsin. Bu ahir za
manda olacaktlr. K1ssahan insanlara bilgi ogretecek, sonra onlara mu
halefet ederek Allah'a isyan edecek. Adam dedi ki: Sonra yola koyul
dum. Yolum ac;1lmca bir kec;i gordiim. Bir topluluk kec;inin ayaklann
dan tutmu§lar, bir adam iki boynuzundan tutmu§, bir adam kuyrugun
dan tutmu§ ve bir ba§ka adam da kec;iye binmi§, bir digeri de kec;iyi sa
giyordu. Delikanll dedi ki : Kec;i diinyad1r. Ayaklarmdan tutanlar diinya 
hayatl ic;in kendilerini a§ag1lara atanlard1r. Boynuzlarmdan tutanlar, 

Tefsi r , C : XII ; F . 419 
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Slkmtlll bir hayat ya§ayanlardlr. Kuyrugundan tutanlar, diinyadan 
yiiz <;evirmi§ oland1r. Ona binen ise diinyay1 terketmi§tir. Ke<;iyi sagana 
ne mutlu, a diinya ile birlikte gitmi§tir. Adam dedi ki : Sanra yala ka
yuldum, yalum a<;1lmca bir adam gordiim, bir kuyunun ba§mda su <;e
kiyar. Kuyudan kavasm1 <;1kard1k<;a havuza dokiiyar ancak su tekrar 
doniip kuyuya ak1yar. Delikanll dedi ki : i.~te a ki§i de, Allah'm iyi amel
lerini reddedip kabul etmedigi ki§idir, Adam dedi ki : Sanra yala kayul
dum, yalum a<;1lmca bir adam gordiim, tohumunu ekiyar ve hemen bi<;
mek istiyar, bir de bak1yar ki giizel bir bugday elde etmi§. Delikanll de
di ki : Bu da yaptlg1 iyi amelleri Allah Teala'nm kabul edip kendisini 
anttlg1 ki§idir. 

Adam dedi ki: Sanra yala kayuldum, yalum a<;1hnca kafas1 iizeri 
uzanml§ bir adam gordiim. Adam bana dedi ki : Ey Allah'm kulu bana 
yakla§, elimden tut ve beni aturttur. Allah'a andolsun ki, Allah beni ya
rattl yaratall hi<; aturmad1m. Adamm elini tutturr., kalktl, yiiriidii ni
hayet ben, anu g6rmez aldum. Delikanh ana de<.:~ ~; : i§te bu da 6miir
diir. Tiikenip kaybalan 6miir. Ben, 6liim melegiyim ve ben sana gelen 
kad1mm. Allah ruhunu burada kabzetmemi emretti, sanra anu cehen
nem ate§ine gotiiriiriim. i§te «Onlarla arzulad1klan §eylerin arasma bir 
engel kanmu~tur.» ayeti bu kanuda nazil almU§tUr. 

Bu haber garibtir, s1hhati iizerinde durulmas1 gerekir. Ayetin bu 
ve benzerleri hakkmda nazil almu§ almas1 §U anlamda dagrudur. Biitiin 
kafirler diinya hayatma ruhlanyla baglamrlar. T1pk1 §U aldanml§ mag
rur adam gibi. 0, maksadm1 elde etmek i<;in ka§arken, aniden 6liim me
legi kar§lsma <;1k1yar ve anunla arzulad1g1 §eyin arasma girip camm 
allyar. 

ccDaha once benzerler~ne yap1ld1g1 gibi.» Yani peygamberleri yalan
layan ge<;mi§ milletlerin ba§mdan ge<;en hailer gibi. Onlara Allah'm 
azab1 geldiginde iman etmeyi istemi§ler, ama bu istekleri kabul edilme
mi§ti. Nitekim bu kanuda Allah TeiUa G?l.fir suresinde §6yle buyurur: 
cc~iddetli azablffilZl g6rdiiklerinde; yalmz Allah'a inandlk. O'na ka§tU
gumuz e§leri inkar ettik, dediler. Ama Bizim §iddetli azab1m1z1 gordiik
ten sanra inanml§ almalan kendilerine fayda vermedi. Bu, Allah'm 
kullan hakkmda oteden beri yiirQ.rliikte alan kanunudur. i§te kafirler 
a zaman hiisra.nda kald1lar.» (Gftfir, 84-85) . 

cc~iiphesiz anlar §iddetli bir tereddiit ve §iiphe i<;indedirler.» Yani 
dunyada §iiphe ve endi§e i<;inde kalml§lardlr. Bu sebeple azab1 gordiik
leri zaman, iman etmi§ almalan kabul buyrulmaml§tlr. Katade der ki: 
~ek ve §iipheden sakmm. <;iinkii kim §ek iizere 6liirse, anunla dirilir . 
Kim de yakin iizere oliirse, anunla diriltilir. 

SEBE' SURESiNiN SONU 



FATIR SURESt 



FATIR SURESi 

(Mckkc'de m1zil olmu~tur, 45 ayettir.) 

1 - Hamd; goklerin ve yerin yaratan1, melekleri iki
~er, uc;er, dorder kanat ll elc;iler k1lan Allah'a mahsfi.stur. 
Yaratmada diledigi kadar fazlala~tinr. Muhakkak ki Al
lah, her ~eye kadirdir. 

GOklerin ve Yerin Yara tam 

Sufyfm es-Sevri, ibrahim ibn Muhacir kanallyla Mucahid'den, o da 
ibn Abbas'tan nakleder ki ; o, §6yle demi§ : Ben, uGoklerin ve yerin ya
ratam)) ifadesinin ne demek oldugunu bilmiyordum. Nihayet bir kuyu 
kenannda iken iki bedevi yamma gelip tartl§tllar. Biri digerine dedi ki: 
Onu ben yapt1m,· evvela ben ka>;?;maya ba§ladim. ibn Abba.s der ki: i§te 
((Goklerin ve yerin yaratam)) ifadesi ; gokleri ve yeri ilkin ibda' eden, 
demektir. 

Dahhak der ki: Kur'an'da ge<;en her ( ~.; 'JIJ .:.,lr-ll__,kli ) 
ifadesi; goklerin ve yerin yaratam manasma gelir. 

«Melekleri iki§er, ti<;er, dorder kanatll el~iler k1lan.>> Kendisi ile 
peygamberleri arasmda onlan el<;iler k1hp U\!Urarak emrettigi ger<;egi 
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~abucak peygamberlerine ula!1tlran. Meleklerden kiminin iki, kiminin, 
ii<;, kiminin dart, kiminin de daha fazla kanatlan vard1r. Nitekim ha
dis-i §erif'te Rasulullah (s.a.)m Cibril'i altl yiiz kanath olarak gordiigii, 
her iki kanadmm arasmm dogu ile batl aras1 kadar oldugu bildirilir. 
Binaenaleyh Allah TeaJa <<Yaratmada diledigi kadar fazlala!1tmr . Mu
hakkak ki Allah, her §eye kadirdir.» 

Siiddi der ki: Allah Te,ala kanatlan yaratmada ve fazlala§tirmada 
diledigi gibi artmr. Ziihri ve ibn Ciireyc ise «Yaratmada diledigi kadar 
fazlala!1tlnr.» kavli ile giizel sesin kasdedildigini bildirir. Buhari edeb 
babmda bu gorii§ii Ziihri'den nakleder. ibn Ebu Hatim de tefsirinde bu 
gorii§ii nakleder. ~azz olarak ( ~~J~..r. ) !1eklinde noktas1z ha ile 
okuyanlar da olmu§tur. Allah en iyisini bilendir. 

. • • "' / / ,i ;:... / / • • " \ .. "' ..... )4)"' ,,>...,.) ,• ,,~,) "'-d •: ~\ .. \--;:'\'~ .. A~,...,. (-~)'"\"' ( 
• • • • Al . ~ c;.._..l. \i. c.~ '>~ -:..z..) (f l.:.] 4.\\ ~ ~ 1/},~J,~ ,V" , .. ') / , ,v; .... <:::. .. 

0~\ 
2 - Allah'1n insanlar i9in a9bg1 rahmeti, tutacak yok

tur. Tuttugunu da O'ndan sonra gonderecek yoktur. Aziz, 
Hakim O'dur. 

Allah Teala, diledigi §eyin olacagm1, dilemediginin olmayacagm1, 
verdigini engelleyecek, engelledigini verecek kimsenin bulunmad1gm1 
haber veriyor. imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Ali ibn As1m Mu
gire ibn ~u'be'nin kolesi Verrad'dan nakletti ki; Muaviye, Mugire ibn 
~u'be'ye mektup yazarak; Rasulullah (s.a.)tan i§ittigin §eyleri bana 
yaz, demi§: Mugire, beni <;ag1rd1 ve ben ona §oyle yazd1m: Ben Rasulul
lah (s.a.)m namaz1 bitirince §Oyle buyurdugunu i§ittim: Allah'tan ba§
ka ilah yoktur. 0, tektir ve ortag1 yoktur. Miilk O'nundur, hamd O'na
dlr. Ve 0, her!1eye kadirdir. Allah'1m, Senin verdigini engelleyecek, en
gelledigini verecek yoktur. Onun kil ve kalden (!1un1.m bunun hakkmda 
soz soylemekten) nehyettigini, <;ok soruyu ve mall tiiketmeyi yasakla
d1gm1, k1zlan diri diri topraga gommeyi, anneye isyfm etmeyi, vermesi 
gerekeni vermeyip, hakk1 olmayan §eyi istemeyi yasaklad1gm1 duydum. 
Buhari ve Miislim bu hadisi muhtelif yollarla Verrad'dan naklederler. 
Miislim'in Sahih'inde Ebu Said el-Hudri (r.a.)den nakledilir ki; Rasu
lullah (s.a .) ba§Im riiku'dan kaldlrd1gmda §Oyle dermi§: Allah, kimin 
kendisine hamdettigini i§itti. Allah'1m, Rabb1m1z, hamd Sana'd1r. Gok
ler ve yer dolusunca. Daha ba§ka istedigin her §ey dolusunca. Allah'1m, 
Sena ve ovgii sahibi Rabb1m, hepimiz Sen'in kulunuz. Kulun soyledi-
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ginin en dogrusu §Udur: Allah'1m, Sen'in verdigini engelleyecek, engel
ledigini verecek yoktur. Hie; bir giic; sahibinin giicii Sen'in yanmda fay
da vermez. Bu ayet-i kerime Allah Teala'mn §U kavli gibidir. «Allah, 
sana bir s1kmtl verirse; onu yine ancak Allah giderir. Sana bir iyilik 
diledigi takdirde; O'nun lutfunu geri c;evirecek de yoktur.» (Yunus, 
107). Bu ayetin pek c;ok benzerleri vard1r. imam Malik der ki: Yagmur 
yagd1g1 zaman, Ebu . Hiireyre (r.a.) : Bize aym fetih duragmdaki 
yagmur yagdmld1, der sonra da «Allah'm insanlar ic;in ac;t1g1 rahmeti, 
tutacak yoktur. Tuttugunu da ondan sonra gonderecek yoktur. Aziz, 
Hakim O'dur.» ayetini okurdu. ibn Ebu Hatim de Yunus kanahyla .. . 
Ebu Hiireyre'den bu rivayeti nakleder. 

3 - Ey insanlar; Allah'1n iizerinizdeki nimetini du~u
niin. Allah'tan b~ka gokten ve yerden sizi nzlklandrran 
bir yarat1c1 var m1d1r? O'ndan ba~ka ilah yoktur. 0 halde 
nasll veviriliyorsunu:z? 

Allah Teala, kullanm uyanyor ve onlan yalmz ve yalmz kendisine 
ibadet etmeye ve tevhid delillerini bulmaya sevkediyor. Nas1l 0 , ya
ratma da ve nz1k vermede tek ve e§siz ise; ibadette de tek ve e§siz ol
mahdlr. O'ndan ba§ka putlar, §irkler ve e§ler edinilmemelidir. Bu se
beple Allah Teala <<O'ndan ba§ka ilah yoktur. o halde nas1l c;eviriliyor 
sunuz?» buyuruyor. Bunca ac;1klamalardan, bunca apac;1k biirhandan 
sonra nas1l da dondiiriiliiyorsunuz. Ve doniip siz yine putlara ve ta§
lara tap1yorsunuz. 

4 - Eger seni yalanhyorlarsa; dogrusu senden once de 
nice peygamberler yalanlanrru~tlr. i~ler- ancak Allah'a 
donduruliir. 
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5- Ey insanlar; Allah'1n vaadi muhakkak haktlr, 
diinya hayat1 sizi aldatmas1n. Ve o magrfi.r da Allah ile sizi 
aldatmas1n. 

6- Muhakkak ki ~eytan, sizin du~maninizdir. Oyley
se siz de onu du~man edinin. 0, taraftarlann1 ancak y1lg1n 
alevli ate~in yaran1 olmaya c;ag1nr. 

Allah Teala buyuruyor ki: Ey Muhammed, eger Allah'a §irk ko§an 
§U mii§rikler seni yalanhyor ve kendilerine getirdigin tevhid gerc;egin
de sana muhalefet ediyorlarsa; senden once gec;en peygamberler senin 
ic;in bir ornektir. Onlar da aym §ekilde kendi toplumlarma apac;1k bel
gelerle gelmi§ler ve tevhidi emretmi§lerdi ve o toplumlar, onlan da ya
lanlaml§lar ve muhalefet etmi§lerdi. «i§ler ancak Allah'a dondiiriiliir.)) 
Ve Biz, onlara bu konuda cezalarm en uygununu veririz. 

Miiteakiben Allah Teala buyuruyor ki: «Ey insanlar; Allah'm vaadl 
muhakkak haktlr.n K1yamet muhakkak gelecektir. «Diinya hayatl sizi 
aldatmasm.» Bu diinyamn a§ag1hk hayatl sizi aldatmasm. Allah'm, 
dostlarma ve peygamberlerinin tabilerine haz1rlad1g1 yike hayn unut
turmasm. Baki olam, §U fani c;ic;eklerle degi§menize sebep olmasm. «Ve 
o magrur da Allah' (m affl) ile sizi aldatmasm.>> Magrur §eytand1r. ibn 
Abbas boyle demi§tir. Yani §eytan sizi aldatlp ta Allah Rasullerine tabi 
olmaktan vazgec;irmesin, onlarm sozlerini dogrulamaktan ahkoymasm. 
Qiinkii o aldatlCldlr, iftirac1d1r ve yalanc1d1r. Bu ayet-i kerime, Lokman 
suresindeki §U ayete benzer: «Oyleyse sakm diinya hayatl sizi aldatma
sm. Aldat1c1 §eytan sizi Allah'm bagl§lamasma giivendirerek yoldan 
<;1karmasm.» (Lokman, 33). Malik, Zeyd ibn Eslem'den nakleder ki; bu 
magrur'dan maksad, §eytandlr. Nitekim Allah Teala mii'minlerin klya
met giinii miinaflklara §oyle diyeceklerini bildiriyor: «Mii'minlerle mii
naflklarm arasma; kap1smm ic;inde rahmet ve dl§mda azab olan bir 
sur c;ekilir. Miinaf1klar mii'minlere; biz sizinle beraber degil miydik? 
diye seslenirler. Onlar; evet oyle, fakat sizler kendinizi aldattlmz, bize 
pusu kurdunuz. Allah'm buyrugu gelene kadar dinde §iipheye dii§tii
niiz. Sizi kuruntular aldattL Sizi §eytfmlar Allah'a kar§l da ayarttl.>l 
(Hadid, 13-14). 

Bilahare Allah Teala; §eytamn ademogluna dii§manhgm1 belirte
rek buyuruyor ki: <<Muhakkak ki §eytan, sizin dii§mammzd1r. Oyleyse 
siz de onu dii§man edinin.» 0 size dii§man oldugunu ac;1kc;a belirtiyor, 
oyleyse siz de ona daha §iddetle dii§manhk yapm, soylediklerine muha
lefet edin ve sizi aldatmak istedigi konularda onu yalanlaym. «0, taraf· 
tarlanm ancak <;1lgm alevli .ate§in yaram olmaya c;agmr.» Yani §eytan, 
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yalmzca sizi sap1tmak ister ki kendisiyle beraber <;1lg1n ate§li aleve gi
resiniz. i§te bu, apa<;Ik dii§manllktlr. Aziz ve kuvvetli olan Allah'tan; 
bizi §eytanm dii§mam k1lmas1m diler, kitabma uymarmz1 bize nasib et
mesini, peygamberinin yolunu rehber edinrnemizi sag1amasim umanz. 
Muhakkak ki 0, diledigine kadirdir ve istenileni vermeye gucii yeter. 
Bu ayet-i kerime, Kehf suresindeki §U ayete benzer: <<Hani meleklere; 
Adem'e secde edin, demi§tik de: iblis'ten ba§ka hepsi secde etmi§ti. 0 
ise cinlerden oldugu i<;in Rabbmm emrinden di§an <;1krm§tl. 9imdi siz, 
Beni b1rak1pta size dii§man olan, onu ve soyunu mu dost ediniyor sunuz? 
Zalimler igin, ne kotu bedeldir bu.» (Kehf, 50). 

7 - 0 kiifredenler, i~te onlara ~iddetli azab vard1r. 
lman etmi~ olup ta salih ameller i~leyenlere de, i~te onlara 
magfiret ve btiytik ecir vard1r. 

8 - Kotu i~i kendisine suslendirilip te onu guzel goren 
bir midir? Muhakkak ki Allah, diledigini saptlnr, diledi
gini de hidayete erdirir. Oyleyse onlara yanarak kendini 
harab etme. Stiphesiz ki Allah onlann yapt1klann1 bilen
dir. 

Allah Teala, iblis'in yolunda gidenlerin a.k1betinin alevli cehennem 
oldugunu zikrettikten sonra, kiifredenler i<;in §iddetli az9.b bulundugu
nu bildiriyor. <;unkii onlar §eytana uyup Rahm9~n'a isyan etmi§lerdir. 
Allah'a ve peygamberlerine imfm edip «SfUih ameller i§leyenlere de, i§
te onlara magfiret ve biiyiik ecir vard1r.>> Giinahlan bagl§lamr, i§le
dikleri hay1rll amellere miikafat verilir. 

Miiteakiben Hak Teala buyuruyor ki : ((Kotii i§i kendisine siislendi
rilip te onu giizel goren bir midir? ll Yani kafirler, facirler kotii ameller 
i§ledikleri halde kendilerinin iyi i§ler yaptlklanm iddia ederler. Allah'm 
sap1trm§ oldugu bu ki§iler hakkmda senin aldanman miimkiin miidur? 
HaJlr miimkiin degildir. «Muhakkak ki Allah, diledigini saptmr, dile
digini de hidayete erdirir.>> Bu, O'nun takdiri iledir. «Oyleyse onlara ya
narak kendini harab etme.» Sen bunun igin iiziilme, giinkii Allah tak-
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diratmda hikmet sahibidir. Ancak O'nun sap1tt1g1 sapar ve hidayete er
dirdigi de hidayete erer. Bu konuda eri§ilmez huccet ve tam bilgi O'nun
dur. Bunun ic;in Allah Teala ayetin devammda <<f}iiphesiz ki Allah, on
larm yapt1klanm bilendir.» buyuruyor. 

:ibn Ebu Hatim, bu ayetin tefsirinde der ki: Bana babam .. . Ab
dullah :ibn Deylemi'den nakletti ki; o, §byle demi§: Ben Taif'de, el-Vaht 
denilen bir duvarm dibinde bulunan Abdullah :ibl}. Amr'm yanma var
dlm. 0 dedi ki: Rasulullah (s.a.)m §byle buyurdugunu i§ittim: Muhak
kak ki Allah, yaratlklanm karanllkta yarattl. Sonra onlarm iizerine 
nurunu gonderdi. 0 gun kendisine Allah'm nuru isabet edenler, dogru 
yolu buldular. :isabet etmeyenler de sap1tt1lar. I§te bunun ic;in derim 
ki: Allah Azze ve Celle'nin bildigi §eyin iizerinde kalem kurumu§tur. 
Sonra :ibn Ebu Hatim der ki: Bana Yahya ... Zeyd ibn Ebu Evfa'mn 
§byle dedigini nakletti: Rasulullah (s.a.) bizim yamm1za gelerek buyur
du ki : Sap1kllktan hidayete erdiren ve sevdigine dalaleti karanllk gos
teren Allah'a hamdolsun. Bu hadis de aym §ekilde gerc;ekten garib bir 
hadistir. 

9 -Allah O'dur ki; bulutlan yuruten ruzgarlar g6n
dermi$tir. Biz onu 6111 bir memlekete surup onunla yeri 
6lumunden sonra diriltiriz. i$te dirili$ te boyledir. 

10 - Kim izzet istiyorsa; izzet butunuyle Allah'Ind1r. 
-Guzel s6zler O'na ytikselir. Onu da salih amel yUkseltir. 
K6tu1Ukleri tuzak yapanlar i<;in $iddetli bir azab vard1r. 
Onlann hilesi, bo$a <;1kar. 

11 -Allah, sizi topraktan yaratmi$tlr, sonra bir dam
la sudan sonra da sizleri yiftler olarak var etmi$tir. Hi<; bir 
di$i O'nun bilgisi olmadan hamile kalmaz ve dogum yap-
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maz. Bir omiirliiniin <;ok ya~amas1 ve omriiniin azalmas1 
anca.k kitabdad1r. Muhakka.k ki bu; Allah'a pek kolayd1r. 

Bulutlar1 Yiiriiten Riizgarlar 

<;ogunlukla Allah Tefl.la, oliimiinden sonra yeryiiziiniin dirili~ini, 

dirili~ giinii ic;in ornek verir. Haec suresinde oldugu gibi, burada da Al
lah Teala bu noktaya dikkat c;ekerek kullanm uyanyor. Bilin~gi gibi, 
yeryiizii katl, bitkisiz, alii bir toprak )Tlgmi haline geldiginde Allah Te
ala su ta~1yan bulutlan oraya gonderir ve iizerine yagmur indirir. 0 za
man toprak sars1hr ve oynar. Her c;iftten giizel c;iftler yeti~tirir. i~te ce
sedler de boyledir. Allah Teal9, onlan diriltip ha~retmek istediginde 
Ar~'m altmdan bir yagmur yagdmr da biitiin yeryiiziinii ku~atlr. Bitki 
tanesinin topraktan ye~erdigi gibi cesedler de topraktan <;Ikar. Bunun 
ic;in sahih hadiste ~oyle varid olmu~tur: Ademoglunun her uzvu c;iiriir 
ancak kuyruk sokumu miistesna. Ondan yaratllmi~tir ve ondan birle~
tirilecektir. Bunun ic;in Allah Teala «i§te dirili~ te boyledir.» buyuru
yor. 

Haec suresinde gec;en Ebu Rezin'in naklettigi hadiste buyurulur ki: 
Ey Allah'm RasUlii, Allah oliileri nas1l diriltir? Yaratlh~tan bunun de
lili nedir? dedim. 0 buyurdu ki: Ey Ebu Rezin sen kavminin vadisinde 
bir yere ugramadm m1 ki ikinci ugrad1gmda oranm sars11Ip yemye~il 
oldugunu goresin? Ben; evet, dedim. Rasulullah (s.a.): i~te Allah, olii
leri de boyle diriltir, buyurdu. 

«Kim izzet istiyorsa; izzet biitiiniiyle Allah'md1r.» Kim dl.inya ve 
ahirette aziz olmak istiyorsa, Allah'a itaat etmeye koyulsun. <;iinkii 
Allah, kendisine itaat eden ki~inin istedigini elde etmesini saglar. Zira 
Allah, diinya ve ahiretin sahibidir. Hem diinyada, hem de ahirette iz
zet biitiiniiyle Allah'md1r. Nitekim Allah Teala Nisa suresinde ~oyle bu
yurur: «Onlar ki mii'minleri b1rak1p katirleri dost ediniyorlar. Onlarm 
tarafmda izzet mi anyorlar? Dogrusu izzet biitiiniiyle Allah'mdir.'' (Ni
sa, 139). «Onlarm sozleri seni iizmesin. <;iinkii izzet, biitiiniiyle Allah'a 
aittir.» (Yunus, 65), ((izzet Allah'm, Rasuliiniin ve mii'minlerindir. Fa
kat miinat1klar bilmezler.» (MU.natikun, 8). Miicahid der ki: Kim put
lara taparak izzet istiyorsa, izzet biitiiniiyle Allah'md1r. Katade de der 
ki: Kim izzet istiyorsa, izzet biitiiniiyle Allah'md1r. Binaenaleyh Allah 
Azze ve Celle'ye itaat ederek izzetlenmeye c;all~m. Denildi ki: Bu ayetin 
anlam1 ~oyledir: Kim izzetin bilgisini anyorsa ve kimin aziz oldugunu 
bilmek istiyorsa izzet biitiiniiyle Allah'md1r. ibn Cerir bunu bOyle 
nakleder. 

((Giizel sozler O'na yiikselir." Zikir, Kur'an okuma ve dua. Selef'-
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ten birden fazla ki§i bOyle demi§lerdir. ibn Cerir Taberi der ki: Bize 
Muhammed ibn isrp.ail.. . Mahank ibn Siileym'den nakletti ki; o, §Oyle 
demi§ : ibn Mes'ud §Oyle dedi: Biz size bir hadis nakledersek onun tas
diki ic;in Allah'm kitabmdan bir ornek getiririz. Musluman bir kul; Al
lah'Im, Sana hamdeder, tesbih ederiz. Hamd Allah'a mahsustur, Allah'
tan ba§ka hie; bir ilah yoktur. Allah eri buyuktur. Allah yucelerin ytice
sidir, dedigi zaman; bir melek onlan allr ve kanadmm altmda sakla
yarak gokytiziine yuceltir. 0, butun melekleri dola§Ir, melekler bu sozu 
soyleyen ki§i ic;in magfiret dilerler. Nihayet o, Rahman Azze ve Celle'nin 
huzuruna getirilir. Sonra Abdullah ibn Mes'ud, «Gtizel sozler O'na ytik
selir. Onu da salih amel ytikseltir.>> ayetini okudu. 

Bana Ya'kub ibn ibrahim ... Ka'b el-Ahbar'dan nakletti ki; o, §Oyle 
demi§: Tesbih ederim Allah'a, hamd Allah'a mahsustur. Allah'tan ba§ka 
hie; bir ilah yoktur. Allah en buyuktur, sozu; Ar§'m etratmda armm do
nti§ti gibi dondtiriilur ve melekler onun sahibini anarlar. Salih ameller 
ise hazinelerdedirler. Bu haberin Ka'b el-Ahbar'a isnfid1 sahihtir. An
cak merfU' olarak rivayet edilmi§tir. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize ibn Ntimeyr .. . Nu'man ibn 
Be§ir'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: Al~ah'm cela
lini zikredip O'nu tesbih, tekbir, tahmid ve tehlil ile ananlar; Ar§'m et
rafma goturultirler. Annm dolam§I gibi onhinn dolam§l vard1r. Sahip
leri orada zikredilir. Sizden biriniz Allah katmda amlabilecegi bir §eyi
nin bulunmasm1 istemez mi? ibn Mace, bu hadisi Ebu Bi§r kanahyla ... 
ibn Mes'ud'un oglu Ukbe'nin oglu, Abdullah'm oglu Avn'dan veya onun 
karde§i kanallyla Nu'man ibn Be§ir'den nakleder. 

«Onu da salih amel ytikseltir .J> Ali ibn Ebu Talha, Abdullah ibn 
Abbas'm §Oyle dedigini nakleder: Guzel soz Allah'1 zikirdir. 0, Allah 
Azze ve Celle'ye yuceltilir. Salih amel ise O'nun farzlanm eda etmektir. 
Kim, Allah'1 zikredip te farzlanm eda etmezse; onun sozu ameline don
durulur. Onun ic;in evl8" olan amel i§lemesidir. Miic9.hid de §byle der : 
Salih amel giizel sozu yuceltir. Ebti'l-Aliye, ibrahim en-Nehai, Dahhak, 
Stiddi, Rebi' ibn Enes, ~ehr ibn Hav§eb ve ba§kalan boyle demi§lerdir. 
iyaz ibn Muaviye ise der ki: Salih amel olmasayd1, guzel soz yukseltil
mezdi. Hasan ve Katade de amel olmadan soziin makbul olmad1gm1 bil
diriyorlar. 

«Kotiiliikleri tuzak yapanlar.ll Miicahid, Said ibn Ciibeyr ve ~ehr 
Ibn Hav§eb, bunlann; .amelleriyle riyaka.rllk yapanlar oldugunu bildi
rir. Yani onlar insanlara hile yaparak kendilerinin Allah'm emirlerine 
itaat ettiklerini vehmettirirler. Halbuki onlar, yaptlklanyla iki ytizlu
ltik etmektedirler ve Allah Azze ve Celle'nin bugzuna mustehak olmakta
dirlar. Onlar aslmda Allah'I c;ok az zikretmektedirler. Abdurrahman ibn 
Zeyd ibn Eslem bunlarm mti§rikler oldugunu bildirir. Sahih olan, bu 
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hiikmiin umum ifade etmesidir. Mii§riklerin ayetin hukmu ic;erisine da
hil olmas1 ise daha evlad1r. Bunun ic;in Allah Teala ccOnlar ic;in §iddetli 
bir azab vard1r. Onlarm hilesi bo§a <;1kar.n buyurmaktad1r. Allah Teala 
akll ve basiret sahiblerine onlann sahte ibadetlerini gostererek bu niy
yetlerini ibtal eder ve bozukluklanm ac;1ga c;1kanr. <;unku bir kul neyi 
gizlerse mutlaka Allah Teala onu, ytizunun c;izgilerinde ve dilinin tek
lemelerinde ac;1ga c;1kanr. Kim de bir gizliyi gizlemek isterse, Allah Te
ala onun ortusunu orter. Hay1r ise haYJr olarak, §er ise §er olarak ka
patlr. Murai ki§i, ancak durumunu ahmaklara begendirebilir. Feraset 
sahibleri mu'minler ise onlara iltifat etmezler. Aksine onlarm durumu, 
k1sa zamanda mii'minlerin katlnda ac;1ga c;1kar. Gayg1 bilen Allah'a ise 
hie; bir §ey gizli ve sakh kalmaz. 

ccAllah, sizi topraktan yaratmi§tlr, sonra bir damla. sudan». Yani 
once atam1z Adem'i topraktan yaratmaya ba§larm§, sonra onun soyunu 
degersiz bir sudan, bir ozden halketmi§tir. ccSonra da sizleri c;iftler ola
rak var etmi§tir.» Erkek ve di§i olarak. Sizleri c;iftler olarak yaratmas1 
O'nun size lutuf ve rahmetinin eseridir ki boylece huzur bulabilesiniz. 

ccHic; bir di§i O'nun bilgisi olmadan hamile kalmaz ve dogum yap
maz.>> 0, bunlann hepsini bilir. Hie; bir §ey O'na gizli kalmaz. En'am su
resinde buyruldugu gibi : c<Gaybm anahtarlan O'nun katmdad1r. O'n
dan ba§ka kimse bilmez. Karada ve denizde olam da 0 bilir. Bir yap
rak dii§mez ki; onu bilmesin. Yerin karanhklan ic;indeki tek bir tane, 
ya§ ve kuru mustesna olmamak uzere her §ey apac;1k bir kitabdad.lr.>> 
(En'am, 59). 

((Bir omiirliinun c;ok ya§amasi ve omrunun azalmas1 ancak kitab
dadir.>> Yani baz1 nutfeye uzun omur verilmesi, Allah'm bildigi bir bil
giye mebnidir ve o, kendi katmdaki ilk kitabta kaYJdhdu. ccVe omru
niin azalmaSl >> ifadesindeki zamir zata degil, cinse racidir. Qiinkti Al
lah'm bilgisinde ve kitabmdaki uzun omiir, §ah1sla ilgili olarak eksil .. 
mez. Zamir, bu bak1mda~ cinse raci'dir. ibn Cerir Taberi der ki : Bu ifa
de araplarm §U sozu gibidir: , ~ J -....:} ~XJ; 1 (( Benim yammda bir 
elbise ve onun yans1 vard1r.>> Yani ; bir kat elbise ve bir ba§kasmm da 
yar1s1 var, demektir. 

Avfi tarik1yla ibri Abbas'ta~ nakledilir ki; o, ccBir omurliinun c;ok 
ya§amasl ve omriinun azalmas1 ancak kitabdad1r. Muhakkak ki bu; Al
lah'a pek kolayd1r.>> ayeti konusunda §6yle demi§tir : Kimin hakkmda 
uzun omur ve ya§ama hiikmu verilmi§se; o, muhakkak kendisi ic;in tak
dir edilmi§ olan omru ya§ar. Bu omru doldurmas1 demek, kendisi ic;in 
takdir edilmi§ olan kitabm (yazmm) tamamlanmas1 demektir. Kimin 
de omriiniin k1sa olmas1 kararla§tlnlrm§sa hayatl mutlaka omrune go
redir. Onun hayatl, kendisi ic;in kaydedilen yaz1ya goredir. i§te Allah 
Teala bu ayette, bunun hepsinin kitabmm (yaz1s1) Allah katmda oldu-
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gunu bildiriyoro Dahhak ibn Miizahim de boyle demi§tiro Abdurrahman 
ibn Zeyd ibn Eslem'den nakledilir ki; o, «Ve omriiniin azalmas1 ancak 
kitabdadtro» kavli hakkmda; rahimler tamamlanmamt§ olan hi<; bir yav
ruyu dl§an atmaz., demi§tiro Abdurrahman tefsirinde der ki: Gormez 
misiniz baz1 insanlar yiiz sene ya§ar, digeri de dogarken oliiro i§te bu 
ayette kasdedilen buduro Katade der ki: Omrii azaltllan, altrm§ ya§m
dan once olendiro Miicahid der ki : Bu ayetle kasdedilen mana §Udur: 
Her omiirliiniin omrii, annesinin karmndayken yaztlmt§tlr. Biitiin mah
hlkat tek bir siireye gore yarattlmt§ degildiro ~unun omrii obiiriiniinkin
den azdtr ve hepsi sahibi i<;:in yeterince kaydedilmi§tiro Baztlan da de
diler ki: Bu ayetin anlam1 §Oyledir : «Bir omiirliiniin <;:ok ya§amasl» 
yani onun i<;in siirenin kaytdll olmas1 «ve omriiniin azalmas1 ancak ki
tabdadtro» Bu da omriiniin yava§ yava§ tiikenmesidiro Hepsi Allah ka
tmda ytl be ytl, ay be ay, hafta be hafta, gun be giin, saat be saat yaztl
mt§tlro Hepsi Allah'm katmdaki kitftbda kaytdlldtro ibn Cerir Taheri, 
Ebu Malik'ten bu tefsiri nakledero Siiddi ve Ata el-Horasani de bu go
rii§ii benimsemi§lerdiro ibn Cerir Taheri birinci gorii§ii tercih edero 
Nesei bu ayet-i kerime'nin tefsirinde <jer ki: Bize Ahmed ibn Yahyao oo 
Enes ibn Malik'den nakletti ki ; o, Rasulullah (soao)m §oyle buyurdugu
nu i§ittim, demi§ : Kim nzkmm geni§letilmesini ve ecelinin uzatllma
smt isterse; akrabaJarma stla-i rahmde bulunsuno Bu hadisi Buhari ve 
Muslim, Ebu Dfl.vud kanallyla Yunus ibn Yezid'den naklederlero ibn 
Ebu Hatim der ki : Bize Ali ibn Hiiseyn o 00 Ebu Derda'dan nakletti ki; 
o, §Oyle demi§ : Biz, Rasulullah (soao)m yanmda bulundugumuzda o bize 
ogiit vererek buyurdu ki : Muhakkak ki Allah TeaJa eceli geldiginde hie; 
bir canlmm siiresini uzatmazo Omriin artmas1, salih ziirriyet iledir ki 
Allah Teala onu kuluna nasib edero Kendisinden sonra o salih ziirriyet 
kula dua eder ve onlarm duasm1 Allah Teala ki§iye kabrinde ula§tmro 
i§te omriin artmas1 buduro 

«Muhakkak ki bu; Allah'a pek kolaydiro» Basittiro Allah Teala'nm 
bunu ve biitiin mahlU.katmm tek tek bilgisini ihata etmesi O'nun i<;:in 
gayet basittiro <;iinkii O'nun bilgisi her §eyi ku§atlr ve hi<; bir §ey O'n
dan saklanmi§ degildiro 
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12 - iki deniz bir olmaz. ~u; 90k tathdlr, susuzlugu ke
ser i9ilmesi kolayd1r. ~u ise tuzludur, acl'dlr. Her birinden 
taze et yersiniz ve giyeceginiz siis egyasi <;lkanrsiniz. O'nun 
lutfundan araman1z ve giikretmeniz i9in gemilerin yara 
yara gittiklerini goriirsiiniiz. 

iki Deniz Bir Olur mu Hi~? 

Allah Te~la, e§yayi muhtelif §ekillerde yaratmasmdaki kudretine 
dikkatleri ~ekerek buyuruyor ki: Allah Teala iki deniz yaratmi§tlr. Birisi 
tath, serinleticidir. insanlarm gezip gordiikleri nehirler bu tath suyun 
kaynag1d1r. Bolgelerde, §ehirlerde, ma'mur yerlerde, ~ollerde insanlar 
ihtiya~lanna gore onun suyundan ic;er ve tath suyundan tat ahrlar. 
<<~u ise tuzludur, ac1d1r.n Orada da biiyiik gemiler yti.zer. Ama onun 
suyu ~ok ac1 ve tats1zd1r. 

«Her birinden taze et yersiniz.n Bahklar. «Ve giyeceginiz sus e§
yasi ~1kanrsm1z.n Nitekim Allah Teala Rahman suresinde de §6yle bu
yurmaktadir : «Bu iki denizden de inci ve mercan ~1kar . Oyleyse Rabbl
mzm nimetlerinden hangisini yalanlars1mz? n (Rahm9.n, 22-23). 

«Gemilerin onda yara yara gittiklerini goriirsiinn Yani gemiler ku§ 
gagasma benzeyen burunlanyla sulan yara yara giderler. Mucahid der 
ki: Riizgar ancak biiyiik gemilere denizi yardmr. «O'nun lutfundan 
aramamz i~in» Ticari seferlerle, bolgeden bolgeye ve iklimden iklime 
gidip nzkm1z1 aramamz i~in . «Ve §iikretmeniz i~in n Rabbm1zm size de
niz denilen muazzam yarat1g1 miisahhar k1lmasmdan dolaYI kendisine 
§iikretmeniz i~in . Siz denizlerde dilediginiz gibi hareket eder, istediginiz 
yere gidersiniz. Hi~ bir §ey sizi bundan ahkoymaz. Haddi zatmda Allah, 
goklerde ve yerde bulunanlarm hepsini kendi lutfu ve rahmetinin eseri 
olarak sizin emrinize boyun egdirtmi§tir. 
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13 - Giindiizii geceye girdirir, g~ceyi de gundiize gir
dirir. Giine~?i ve ay1 buyrugu altlna almi1jtlr, her biri belli 
bir sure i<;in hareket eder. i~?te bu RabbllllZ olan Allah'
tlr. Miilk O'nundur. O'ndan ba~?ka tapt1klann1z ise hurma 
<;ekirdeginin zanna bile malik degildirler. 

14 - Onlan <;ag1rsan1z; :vagnn1z1 i~?itmezler. i~?itseler 
dahi size cevab veremezler. K1yamet gunii de ~?irk ko~?ma
mzl inkar ederler. Haberdar olan gibi, kimse sana haber 
veremez. 

Bu da Allah Teala'mn mukemmel ve yuce kudretinin hakimiyeti
nin bir ornegidir. Karanllg1yla geceyi, aydmllg1yla gunduzu siziri em
rinize vermesi. ~unun uzunlugundan allp, oburunden artirmas1, §lin
dan k1s1p oburuyle denkle§tirmesi, bu da Allah'm kudretinin eseridir. 
Allah Teala bundan allr onu uzatlr ve bunu k1sar. Sonra yaz ve ki§a 
gore ayn ayn onlan uzatlp k1saltir. <<GU.ne§i ve ay1 buyrugu altma al
IDI§tlr.» Gezen Jlldlzlan, sabit gezegenleri parlak l§lklanyla gok cisim
lerinin hepsini belirli bir ol<;U.ye gore ylirutur ve kay1dll, ozenli bir sis
teme gore seyrettirir. Bu, Aziz ve Alim olan Allah'm takdiridir. <<Her biri 
belli bir sure i<;in hareket eder.» K1yamet gunune kadar. 

((i§te bu, Rabbm1z olan Allah'tlr.» i§te butun bunlan yapan ken
disinden ba§ka hi<; bir tann bulunmayan yuce Rab'd1r. <<MUlk O'nun-. 
dur. O'ndan ba§ka taptlklanmz ise hurma <;ekirdeginin zanna bile ma
lik degildirler.» O'na e§ olarak ko§tugunuz putlar ve O'nun suretinde 
tasvir etttiginiz melekler <<hurma <;ekirdeginin zanna bile malik degil
dirler.» ibn Abbas, Mucahid, ikrime, Ata, Atiyye el-Avfi, Hasan, Katade 
ve ba§kalan ( ~I · 1 kelimesini, hurma <;ekirdeginin uzerini saran 
zar olarak tefsir etmi§lerdir. Yani Allah'tan ba§ka taptlklanmz, goklerle 
yerylizlinden hi<; bir §eye malik olamadlklan gibi §U hurma <;ekirdegi
nin zan kadar bir §eye bile sahip degildirler. 

((Onlan <;ag1rsamz; <;agrm1z1 i§itmezler.>> Allah'tan ba§ka dua edip 
~ag1rd1~llllZ ilahlar sizin duamzl iljitmezler. Qunku onlar rfthsuz, katl 
nesnelerdir. <<i§itseler dahi size cevab veremezler.>> Onlardan istediginiz 
~eyi size vermeye gu<;leri yetmez. ((K1yamet gunu de §irk ko§mamzl 
inkar ederler.>> Yani sizden uzak olduklanm bildirirler. Bu ayet-i kerime 
Allah Teala'mn §U buyruklan gibidir: <<Allah'I b1rak1p ta k1yamet gu
nune kadar cevab veremeyecek §eylere yalvarandan daha sap1k kim
dir? <;unku yalvard1klan §eyler, yalvan§larmdan habersizdirler.· Amain
sanlar k1yamet gunu toplatllmca, putlan onlara dU.§man olurlar ve ta
pmmalanm inkar ederler.>> (Ahkaf, 5-6), <<Onlar, kendilerine gu<; k~-
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zand1rsm diye Allah'1 b1rakarak ilahlar edindiler. Hayu, onlar kendile
rinin ibadetlerini inkar edecekler ve aleyhlerine doneceklerdir.» (Mer
yem, 81-82). 

«Haberdar olan gibi, kimse sana haber veremez.» Bir §eyden haber
dar olan gibi i§lerin ak1betini, neticesini ve varacag1 sonucu kimse sana 
haber veremez. Katade der ki: Allah Teb9~reke ve Teala'dan ba§kasi 
sana haber veremez. <;iinkii 0, hie; §iiphesiz gerc;egi haber vermi§tir. 

15 - Ey insanlar; sizler Allah'a muhtac;s1mz. Allah ise 
Gani'dir, Hamid'dir. 

16 - is terse; sizi giderir ve yepyeni bir yarat1k getirir. 
17 - Bu, Allah'a gore guc; degildir. . 
18 - Gunah if]leyen hi·<; bir nefis; baf]kas1n1n gunah1n1 

c;ekmez. YUku ag1r bir kif]i onun yuklenilmesini istese -ya
kini bile olsa- ondan bir f?ey yiiklenmez. Sen, ancak gor
medikleri halde Rablanndan korkanlan ve namaz1 kilmif? 
olanlan uyanrs1n. Kim de ann1rsa, anca:k kendisi h;in 
annmif? olur ve donuf?, Allah'ad1r. 

Yepyeni Bir Yaratik 

Allah Teahl, kendisinin herkesten miistagni oldugunu, buna kar§I
llk biitiin yaratlklarm kendisine muhtac; olup huzurunda boyun egdi
gini haber vererek buyuruyor ki : «Ey insanlar; sizler Allah'a muhtac;si
mz.» Her tiirlii fiil ve davram§lanmzda Allah'a muhtac;sm1z. Allah ise, 
onlann hepsinden bizzat miistagnidir. Bunun ic;in 11Allah ise · Gani'dir, 
Hamid'dir.)) buyuruyor. Zenginlikte 0 tek ba§ma, e§i ve benzeri olma
yandir. Yaptig1, soyledigi, takdir ve te§vik ettigi her §eyde tamamen 
hamd, ovgiiye laYik olan O'dur. 

Tefsir, C : XII ; F . 420 
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«isterse; sizi giderir ve yepyeni bir yaratlk getirir.» Ey insanlar 
0, isterse sizi gottirur de sizden ba§ka bir kavmi getirir. Bu, O'nun 
ic;:in hie;: de zor ve imkans1z degildir. Bunun ic;:in muteakiben buyuru
yor ki : «Bu, Allah'a gore guc;: degildir. )) 

«Gunah i§leyen hie;: bir nefis, ba§kasmm gunahm1 c;:ekmeZ.ll Klya
met gunu yiiklenmez. ccYuku ag1r bir ki§i onun yiiklenilmesini isteseJJ 
Eger yuku ag1r olan bir ki§i yukunun ta§mmas1 ic;:in kendisine yar
dlmcl olunmasm1 ve destek saglanmasm1 isterse «Yakml bile olsa, on
dan bir §ey yuklenmeZ.lJ Ona yakm olsa, babas1 veya oglu da olsa, her
kes kendi durumu ve haliyle me§glll olur ve ba§kasmm yi.iki.inu yuk
lenmez. 

ikrime der ki: ccYuku ag1r bir ki§i» kavlinden maksad, kom§u
dur. 0, k1yamet gunu kom§usuna asllarak: der ki : Rabb1m, §Una sor 
nic;:in benim yuzume kap1sm1 kapaml§tl? KMir de k1yfl.met gunu mu'
mine as1larak der ki : Ey mu'min ki§i, benim evim senin yanmda idi, 
dunyada benim sana kar§l nas1l davrand1guru iyi bilirsin. Bu gun de 
ben, sana muhtac;: durumday1m. Mu'min Rabb1 katmda ona §efaat<;l 
olur ve en sonunda· onun, cehennemde bulundugu mevkiden daha 
farkh bir mevkie gottiriilmesine sebeb 'olur. Baba k1yamet gunu c;:ocu
guna as1hr ve der ki: Yavrucugum, ben seni dunyaya getirdim, ben se
nin ic;:in nas1l bir baba olmu§tum? 0, babasm1 hay1rla ya,d eder. Bu
nun uzerine babas1 ogluna der ki: Yavrucugum, senin iyiliklerinden 
bir zerre mikdarma muhtac1m, eger onu bana verirsen, gordugun gibi 
kurtulacag1m. <;ocuk babasma der ki : Babaog1m, istedigin §ey ne ka
dar da az, ama ben de senin korktugun gibi korkuyorum sana bir §ey 
vermeye gucum yetmez. Sonra ki§i hammma as1larak der ki : Ey fa
lanca, ben senin nas1l kocan olmu§tum? Kadm, onu iyilikle y~d eder. · 
Bunun i.izerine adam hammma der ki : Ben, senden bana bir iyilik 
yapmam istiyorum. Gordugun gibi, §U durumumdan belki boylece kur
tulabilirim. Kadm der ki: istedigin §eyne kadar az ama, ben onu sana ve
recek guc;:te degilim, c;:unku senin korktugun gibi ben de korkuyorum. 
I§te bunun ic;:in Allah Teala c<Yiiki.i ag1r bir ki§i onun yuklenilmesini 
istese - yakm bile olsa- ondan bir §ey yuklenmez.n buyurmaktadlr. 

Nitekim Allah Teala ba§ka ayet-i kerime'lerde §Oyle buyuruyor: 
«Babanm ogluna, ogulun da babasma hie;: bir §ey odemeyecegi gunden 
c;:ekinin.JJ (Lokman, 33) . 0 gun, ki§i karde§inden, anasmdan, babasm
dan, e§inden ve c;:ocuklanndan kac;:ar. J) (Abese, 34) . Bu haberi ibn Ebu 
Hatim merhum Ebu Abdullah et-Tahrani kanahyla ... ikrime'den 
nakleder. 

((Sen, ancak gormedikleri halde Rablanndan korkanlan ve nama
Zl k1lm1§ olam uyanrslll. ll ·senin getirdiklerinden ancak ak1l ve basi
ret sahibi olanlar ogut ahrlar. Onlar ki Rablarmdan korkup Rablan-
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0 

nm emrettigi §eyleri yaparlar. «Kim de anmrsa, ancak kendisi ir;in 
armrm§ olur.n Kim de saJih bir amel i§lerse onun faydasi ancak ken
disine aittir. «Ve donii§, Allah'adir.n Van§ ve sigilli§ O'nadir. 0, hesabi 
r;abuk gorendir. Her r;ah§am; i§ine gore miikatatlandiracaktir. Yaptigi 
hayirsa haYJrla, §er ise §erie 'kar§Ihgmi verecektir . 
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\ 

~ *~~~\_,~'J .. ~\~);.\~ ~~~ ~~~J~)~J~~ ~ 
19 - Kor ile goren bir degildir. 
20 - V e kar:anhklarla aydlnhk da. 
21 - G61gelik ile s1cakhk da. 
22 - Diriler ile oluler de bir degildir. Muhakkak ki 

Allah, diledigine i~ittirir. Sen; kabirlerde olanlara i~ittire
cek degilsin. 

23 - Sen; ancak bir uyanc1s1n. 

24 - Muhakkak ki Biz; seni mujdeleyici ve uyanc1 ola
rak hak ile gonderdik. Hie; bir ummet yoktur ki ona, bir 
uyanc1 gelmi~ olmas1n. 

25 - Sayet seni yalanhyorlarsa; onlardan oncekiler de 
yalanlam1~lard1. Peygamberleri, onlara apac;1ik deliller, 
sahifeler ve ayd1nlat1cl kitablarla gelmi~lerdi. 

26 - Sonra o kufretmi~ olanlan yakalad1m. Beni inkar 
etmek nas1lm1~? 

Kor ile GOren Bir Olur mu Hi~? 

Allah TeaJa buyuruyor ki: Birbirinden farkh olan §eyler nasil aym 
degilse, nasil kor ile goren arasmda biiyiik farkhhklar varsa, nasi! ka-
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ranhkla aydmhk, golgelikle s1cakhk bir olmazsa; aym §ekilde canh
larla oluJer de bir olmaz. Bu bir misaJdir. Allah Tea1a bu misali canh
lann ornegi olan mu'minlerle, oliilerin numunesi olan kafirlere ver
mektedir. Nitekim aym mea1de En'§.m suresinde §6yle buyurmaktad1r: 
«Olu iken dirilttigimiz ve insanlar arasmda yuruyebilecegi bir nur ver
digimiz kimse; karanhklarda kahp ondan g1kamayan kimse gibi mi
dir hie;;?» (En'am, 122) Yine Hud ·suresinde §6yle btiyurmaktad1r: «Bu 
iki zumrenin durumu, kor ve sag1r kimse ile goren ve i"§iten kimsenin 
durumuna benzer. ikisi bir olur mu hie;;?» (Hud, 24) . Mu'min i§itir ve 
gorur. Dunya ve a.hirette bir nurun aydmhgmda dosdogru yolda gider. 
Neticede golgelikli ve ge§melerle dolu cennetlerde kanir k1lar. Kafir ise 
sag1r ve kordur. Qlkl§l olmayan karanhklarda yurur. Hatta o, dunya 
ve ahirette sap1khk ve batakhkta yiizer. Neticede bu durum onu Slcak
hklara, kaynar suya goturur. «Serinligi ve ho§lugu olmayan kara bir 
dumamn golgesinde bulunurlar.» (Vakia, 43-44). 

«Muhakkak ki Allah, diledigine i§ittirir.» Onlan delili duymaya, 
kabul edip ona baglanmaya sevkeder. «Sen; kabirlerde olanlara i§itti
recek degilsin.» Nas1l oldukten ve kabre konduktan sonra oliilere hi
dayet ve hak daveti fayda vermezse, kendilerine bedbahthk yaz1h olan 
bu mii§riklere de senin arac1hgm fayda vermez ve sen onlan hidayete 
erdiremezsin. «Sen; ancak bir uyanc1sm.» Sana ancak teblig ve uyarma 
dii§er. Diledigini sap1khga, diledigini hida.yete sevkedecek ise Allah'tlr. 

«Muhakkak ki Biz; seni mujdeleyici ve uyanc1 olarak hak ile gon
derdik.» Mu'minlere mujdeleyici, kafirlere uyanc1 olarak. «Hie;; bir urn
met yoktur ki ona, bir uyanc1 gelmi§ olmasm.» Ademogullarmdan ge
c:;en .ne kadar millet varsa, Allah onlara uyanc1 gondermi§ ve onlarm 
elinden her tiirlu gerekc:;elerini almi§tlr. Nitekim Allah Teala ba§ka 
ayetlerde §6yle buyurur: «Sen, ancak bir uyanc1sm v_e her kavmin bir 
yol gostericisi vard1r.n (Ra'd, 7), «Andolsun ki her ummete: Allah'a 
ibadet edin ve Taguttan kac:;mm, diye peygamberler gondermi§izdir. 
Allah i<;lerinden kimini hidayete erdirdi. Kimi de sap1khg1 hak etti.» 
(Nahl, 36). Bu konuda daha pekgok ayet-i kerime vard1r. 

«~ayet seni yalanhyorlarsa; onlardan oncekiler de yalanlann§lardL 
Peygamberleri onlara apa<;Ik deliller, sahifeler ve aydmlatlc1 kitablarla 
gelmi§ti.n A<;1k delillerden maksad, goz kama§tlncl mucizeler ve kesin 
belgelerdir. Ayet-i kerime'de gec:;en ( .r.J' ) kelimesi, kitablar demek
tir. ((Sonra o kiifretmi§ olanlan yakalad1m.n Yani her §eye ragmen yine 
de onlar, peygamberlerinin getirdikleri apa<;Ik gerc:;ekleri yalanlad1lar. 
Bunun uzerine, Ben de onlan azab ve ceza ile yakalad1m. ((Beni inkar 
etmek nasiliDI§?n Beni inkar etmelerinin ne kadar buyiik ve sonsuz 
azabt gerektirdigini goruyor musun? 
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27- Gormez misin ki; Allah, gokten su indirmi~tir. 

Onunla Biz tiirlii tiirlii renkte meyveler <;lkarmi~Izdlr. 

Daglardan da beyaz, klrmizi, siyah ve tiirlii renkte yollar 
yaptlk. 

28 - insanlardan da, yerde yiiriiyen canhlardan ve 
davarlardan da boyle renkleri degi~ik degi~i!k olanlar var
dlr. Allah'tan ancak bilgin kullan koilkar. Muhakkak ki 
Allah, Aziz'dir, Gafur'dur. 

Allah Teala, bir tek §eyden muhtelif e§yay1 yaratma kudretinin 
mtikemmeligine dikkati ~ekiyor. Bu tek madde gokytiztinden indirmi§ 
oldugu sudur. Onunla san, k1rrmz1, yc,gil, beyaz, ~e§it ~e§it degi§ik renk
lerden ~e§itli meyveler ve bitkiler ~1kanr. Her birinin rengi aynd1r, ta
d! aynd1r, kokusu aynd1r. Nitekim Hak Teala Ra'd suresinde de §Oyle 
buyurur: «Yerytiztinde birbirine kom§u toprak par~alan, tiziim baglan, 
ekinleri ve ~atalh c;atals1z hurma aga~lan vard1r. Hepsi de ayru su ile 
sularur. Ama lezzet~e onlan birbirinden ayn kilffil§lZdlr. ~iiphesiz ki 
bunlarda, akleden bir kavim i~in ayetler vardu.» (Ra'd, 4) . 

«Gormez misin ki; Allah, gokten su indirmi§tir. Onunla Biz tiirlii 
tiirlti renkte meyveler ~Ikarmi§IZdir. Daglardan da beyaz, kirmizi, si
yah ve tiirlti renkte yollar yaptlk.» Ayru §ekilde daglar da muhtelif 
renkte yarat1lrm§tlr. Gozlendigi gibi kimisi beyaz, kimisi k1zild1r. t.Jze
rinden ge~en yollar muhtelif renklerdedir. ibn Abbas merhum der ki: 
( ~~1 ) kelimesi, yollar demektir. Ebu Malik, Hasan, Katade ve 
Siiddi de boyle demi§lerdir. 

ikrime der ki: ( ~I,;AJI · ) kelimesii siyah, uzun daglar demek
tir. Ebu Malik, Ata el-Horasani ve Katade de boyle demi§lerdir. ibn 
Cerir Taheri der ki : Araplar siyahm a§m siyahhgm1 nitelemek i~in 

& ( ~,;.~_,....I ) tabirini kullarurlar. Miifessirlerden bir kismi, bu 
ayette takdim ve te'hir oldugunu soyleyerek siyah daglar . manasml 

· vermi§lerdir. Ancak bu gorii§iin iizerinde durulmas1 gerekir. 
«insanlardan da yerde ytiriiyen canhlardan ve davarlardan da 



6694 !BN KESIR (Cilz: 22; SCire: 35 

boyle renkleri degi§ik degi§ik olanlar vard1r.>> insanlardan ve yerde yli
riiyen ve siiriinen hayvanlardan da aym §ekilde degi§ik renklerde ya
ratlklar vard1r. Bu ifadedeki hayvanlar kavli, h~.ssm amma atf1 kabi
lindendir. Bu varhklar da aym §ekilde muhteliftirler. insanlardan ki
misi berber, habe§ ve siyahi kavimlerdendir. SakaJibe ve Rum 1rk1 ise 
son derece beyazd1rlar. Araplar bunlann arasmdad1r. Hindliler bunlar
dan biraz daha farkhd1rlar. Bunun i~in Allah TeaH~, bir diger ayet-i ke
rime'de §Oyle buyurmaktad1r: «Dillerinizin ve renklerinizin birbirine 
uymamas1 da O'nun ayetlerindendir. ~iiphesiz ki bunda bilenler i~in 

ayetler vard1r.>> (Rum, 22) Yolda yliriiyen canhlar ve dart ayakh hay
vanlardan da muhtelif renkte olanlar vard1r. Hatta bir cinsin bir tek 
tiirii i~inde bile muhtelif renkler bulunur. Bir tek hayvamn baz1 kls
rm alacahd1r, baz1 klsm1 da diger renktedir. Yarat1c1lann en giizeli olan 
Allah ne yiicedir. 

Hafiz Ebu Bekr el-Bezzar, Miisned'inde der ki: Bize Fadl ibn 
Sehl... Abdullah ibn Abbas'tan nakletti ki; o, §Oyle demi§: Adamm bi
risi Hz. Peygambere gelip dedi ki: Rabbm boya boyar m1? Rasulullah 
(s.a.) buyurdu ki: Evet, degi§mez boyayla boyar. KirmiZl, san ve be
yaz. Bu hadis miirsel ve mevkUf olarak rivayet edilmi§tir. Allah en 
iyisini bilendir. 

«Allah'tan ancak bilgin kullan korkar.>> Allah'tan ancak bilgin ve 
alim kullan gerektigi gibi korkarlar. Qiinkii giizel isimlerle ve mii
kemmel s1fatlarla nitelenen Alim, Kadir ve Azim olan Allah'm azameti 
ne kadar daha miikemmel bir bilgiyle bilinirse, ·ondan korkup iirper
mek de daha muazzam ve daha fazla olur. Nitekim Ali ibn Ebu Talha, 
Abdullah ibn Abbas'm bu ayet-i kerime hakkmda §oyle dedigini bildirir: 
Allah'm her §eye giiciiniin yettigini bilen aJim kullan ancak Allah'tan 
korkarlar. ibn Lehia da ... ibn Abbas'tan §0yle dedigini nakleder: O'na 
hi~ bir §eyi ortak ko§mayan, helallm helal sayan, hararmm haram ka
bul eden, buyrugunu koruyan ve bir gun mutlaka O'na ula§acagm1 ke
sinkes bilip, yaptlklarmdan hesaba ~ekilecegini kabul edenler Rah
man'! bilendir. 

Said ibn Ciibeyr der ki: Ha§yet, seninle Allah Azze ve Celle'ye 
isyampm arasma giren §eydir. 

Hasan el-Basri der ki: iman; gormeyerek Rahman'dan ha§yet ede
nin imamd1r. Allah'm te§vik ettigi §eye ragbet eden ve ho§lanmad1g1 
§eyden ka~mamn imamd1r. Sonra Hasan el-Basri, «Allah'tan ancak bil
gin kullan korkar.>> ayetini okumu§tur. 

Abdullah ibn Mes'ud (r.a.) der ki: Bilgi, ~ok sozden ibaret degildir. 
Ancak bilgi, c;ok ha§yetten ibarettir. 

M1s1r'h Ahmed ibn Salih, ibn Vehb kanahyla Malik'in §Oyle dedi
gini bildirdi: ilim, c;ok rivayetten ibaret degildir. ilim, aucak Allah'm 
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ki§inin kalbine koydugu bir nurdur. MlSlr'll Ahmed ibn Salih der ki: 
Bunun anlam1 §Udur: <;ok rivayetle ha§yete ula§Ilamaz. Allah Azze ve 
Celle'nin uyulmasm1 emrettigi ve farz klld1g1. bilgi, :kitab ve Siinnet'
in bilgisidir. Sonra da sahabe'nin -Allah onlardan ra~zl olsun- getir
dikleriyle onlan ta'kib eden miisltiman imamlann getirdikleri §eylerin 
bilgisidir. Bu bilgi, ancak rivayetle elde edilir. Bu takdirde imam Ma
lik'in soziiniin te'vili §6yle olur: ilim; bilginin anla§lllp bunlarm an
lamlannm bilinmesi i<;in istenen bir nurdur. 

Siifyan es-Sevri, Ebu Hayyan kanallyla bir adamm §6yle dedigini 
nakletti: U<; tiir bilgin oldugu soylenirdi: Biri Allah'1 ve Allah'm emir
lerini bilen. Digeri Allah'1 bilip Allah'm emirlerini bilmeyen, ii<;iinciisii 
de Allah'm emirlerini bilip Allah'1 bilmeyen bilgin. Allah'1 ve emirle
rini bilen, Allah'tan korkup Allah'm hududunu ve farzlanru bilen bil
gindir. Allah'1 bilip Allah'm emirlerini bilmeyen bilgin ise, .Allah'tan 
korkup Allah'm hududunu ve farzlanru bilmeyen kimsedir. Allah'm 
emirlerini bilip Allah'1 bilmeyen bilgin ise, Allah'm hududunu ve farz
lanru bilip te Allah Azze ve Celle'den korkmayan bilgindir. 

29 - ~uphesiz ki Alla:h'1n kitab1n1 okuyanlar, namaz 
k1lmu~ olanlar ve kendilerine nz1k olarak verdiklerimiz

, den gizli, a~ak infak. etmekte bulunanlar; bitmez tuken
mez ·bir ticaret umabilirler. 

30- Mukafatlann1 Allah'!n tam vermesi ve onlara 
lutfundan artlrmas1 i(_(indir. Muhakkak ki 0, Gafur'dur, 
~ekur'dur. 

Allah Teala kitab1ru okuyan, kendisine inanan, kitabtakilerle amel 
edip namaz1ru k1lan, gece giindiiz, gizli a<;1k, me§ru' olan vakitlerde 
Allah'm verdigi nz1klardan inf;lk eden mii'min kullanndan haber ve
rerek buyuruyor ki: ccBitmez tiikenmez bir tic9xet umabilirler.)) Mut
laka elde edecekleri bir sev;lbl umabilirler. Tefsirin ba§ k1smmda Kur'
an'm faziletleri bahsinde de belirttigimiz gibi, ki§i arkada§ma der ki: 
Her tiiccar ticaretinin arkasmdad1r. Sen ise bugiin her ticaretin arka
smdasm. Bunun i<;in Hak Teala burada ccMiikata,tlanru Allah'm tam 
vermesi ve onlara lutfundan artirmas1 i<;indir.JJ buyuruyor. Onlarm 
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yaptlklannm sevablm tam olarak odeyip kendilerinin hatlrlanna dahi 
gelmeyen kat kat fazla sevab vermesi igindir.» Muhakkak ki 0, Gafur'
dur.» Giinahlanm bagi§lar. «§ekur'dur.» Amellerinden azma bile te-

. §ekkur eder. Katade der ki: Mutarrif merhftm bu ayeti okudugu za
man; i§te Kurra'mn okuyacag1 ayet budur, derdi. ima,m Ahmed ibn 
Hanbel der ki: Bize Ebu Abdurrahman ... Ebu Said el-Hudri (r.a.)den 
nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§: Allah Teala, bir kuldan 
ho§nud oldugu zaman, ona yapmami§ oldugu yedi tur hayrm sevabm1 
da ihsan eder. Bir kula azab ettigi zaman, ona da yapmami§ oldugu ye
di tur §errin cezasm1 artmr. Bu hadis gergekten garibdir. 

@:;:f:j ~ ~q::~~,~~~~.uJ· ~§~~~~~ ~:;~~~ 
31 - Kendisinden oncekileri tasdik eden kitabtan sa

na vahyettigimiz, hakk1n kendisidir. ~iiphesiz ki Allah, 
kullan ic;in Habir'dir, Basir'dir. 

Allah Teala buyuruyor ki: Ey Muhammed, «Kitabtan sana vahyet
tigimizl) yani Kur'an'dan sana indirdigimiz, «Kendisinden oncekileri 
tasdik eden kitabtan sana vahyettigimiz, hakkm kendisidir.» Kendisin
den once gegen kitablan tasdik eden ve ondan onceki kitablann, onun 
alemlerin Rabbi katmdan indirildigini bildirdikleri hakkm ta kendi
sidir. 

«§uphesiz ki Allah, kullan igin Habir'dir, Basir'dir.» Onlardan ha
berdardir. Onlann iginde digerlerinden daha usttin olmaya laYik olan
lan gorur. Bu sebeple peygamberleri ve rasulleri butun insanlardan us
tUn kilmi§tir. Aynca peygamberleri kendi aralarmda iistun k1larak 
bir k1sm1mn derecesini digerlerinden yuceltmi§tir. Muhammed (s.a)in 
mertebesini de onlann hepsinin ustune yukseltmi§tir. Allah'm salat 
ve selam1 hepsinin uzerine olsun. 

32 - Sonra Biz kitab1 kullanmizdan sec;tiklerimize mi
ras k1ldik. Onlardan ~kimi nefsine zulmedicidir, kimi de 
muktesiddir. Kimi ise Allah'In izniyle hayrrlara ko~and1r. 
i~te bu; biiyiik lutfun kendisidir. 
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Kitaba Varis Olanlar 

Allah Teala buyuruyar ki: Kendisiilden onceki kitablan tasdik 
eden ytice kitaba uyanlan sec;kin kullarumzdan k1ld1k ki i§te bu is
lam timmetidir. Ayet-i kerime bu timmeti tic; ayn k1sma aYlrmakta
dlr: Bir k1sm1 ic;in «Onlardan kimi nefsine zulmedicidir.» buyuruyor. 
Bunlar baz1 farzlan yerine getirmekte tefrite dti§erek baz1 yasaklan 
i§lemektedirler. «Kimi de muktesiddir.» Vazifeleri ifa eder, haramlan 
terkederler. Ancak baz1 mtistahablan da terkeder, mekruhlan yapar
lar. <<Kimi ise Allah'm izniyle hay1rlara ka§andlr.» Vacibleri ve mtiste
hablan yap1p haramlan, mek_ruhlan ve ba:z1 mtibahlan terkederler. 

Ali ibn Ebu Talha ibn Abbas'tan naklen «Sanra Biz kitab1 kulla
nrmzdan sec;tiklerimize miras k1ld1k.» kavli hakkmda §Oyle dedigini 
bildirir: Onlar Muhammed (s.a.)in timmetidir. Allah Teala indirmi§ 
aldugu her kitaba anlan varis k1lmi§tlr. Bu timmetin z9Jimi affedilir, 
muktesidi kalay bir hesabla hesaba c;ekilir ve haYlrlara ka§an da he- . . 
sabs1z alarak cennete gotiirtiltir. 

Ebu'l-Kas1m et-Taberani der ki: Bize Yahya ibn Osman . ibn Sa
lih ve Abdurrahman ibn Muaviye .. . Abdullah ibn Abb9,s'tan nakletti
ler ki; bir gtin Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: Benim §efaatlm, tim
metimden btiytik gtinah i§leyenlerin tizerinedir. ibn Abbfts demi§ ki: 
HaYirlara ka§anlar, hesabs1z alarak cennete girdirilirler. Muktesid alan
lar, Allah'm rahmetiyle cennete girdirilirler. Nefislerine zulmedenler 
ile A'raf'ta kalanlar ise Hz. Muhammed (s.a.) in §efaatlyla cennete 
girdirilirler. Selef'ten birc;ak ki§iden §oyle rivayet edilir: Kendi nef
sine zulmedenler, bu timmetten sec;ilmi§ alanlard1r. Onlar eksik
lerinden ve kusurlanndan dalay1 kendilerine zulmetmi§lerdir. Ba§
kalan da derler ki: Kendi nefislerine zulmedenler, bu timmetten al
madlklan gibi, kitaba varis alan sec;ilmi§lerden de degildirler. ibn Ebu 
Hatim der ki: Bana babam ... Abdullah ibn Abbas'tan nakletti ki; a, 
«Onlardan kimi nefsine zulmedicidir.» ayeti hakkmda §oyle demi§tir: 
Bu, kafirdir. ibn Cerir'in naklettigine gore ikrime'nin de boyle dedigi 
rivayet edilir. ikrime de ibn Abba,s'tan aym rivayeti nakletmi§tir. ibn 
Ebu Necih, Mucahid'den nakleder ki; kendi nefsine zulmedenler sal
culardlr. Malik, Zeyd ibn Eslem'den, Hasan ve Katade'den bunun mti
naflklar aldugunu bildirir. Sanra ibn Abbas, Hasan ve Katade, bu tic; 
k1srmn Vakia suresinin ba§mda ve sanunda zikredilenler gibi aldugu-

. nu soylemi§lerdir. Sahih alan, kendi nefsine zulmedenin bu timmetten 
alU§Udur ki ibn Cerir'in tercihi de budur. Ayetin zahiri de bunu gos
termektedir. Bu kanuda Rasulullah (s.a.)dan birc;ak hadis nakledilmi§
tir ki bunlar birbirini destekler mahiyettedir. Biz bunlardan bir kls
mml buraya dercediyaruz: 
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1 -imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Muhammed ibn Ca'
fer ... Ebu Said el-Hudri'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) «Sonra Biz 
kitab1 kullanm1zdan se~tiklerimize miras k1ld1k. Onlardan kimi nefsi
ne zulmedicidir, kimi de muktesiddir. Kimi ise Allah'm izniyle haYlrlara 
km~and1r. i§te bu; buyuk lutfun kendisidir.» ayeti hakkmda §6yle bu
yurmu§: Bunlann hepsi de bir mertebedir ve hepsi de cennettedir. Bu 
hadis bu §ekliyle garib'dir. isnadmda ad1 verilmeyen r?wi vard1r. ibn 
Cerir Taheri ve ibn Ebu Hatim, ~u'be kanahyla Ebu Said el-Hudri'den 
bu hadisi aym §ekilde rivayet eder. «Aym mertebededir» kavlinin an
lamma gelince; onlar bu ummettendir, demektir ve onlar cermet ehli
dirler, ancak cennetteki mertebeleri bak1mmdan aralam.,rlA farklar 
vard1r. 

2 - imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize ishak ibn isa ... Ebu 
Derda'dan nakletti ki; o, Rasulullah (s.a.)m §6yle buyurdugunu i§it
tim, demi§tir: Allah Teala «Sonra kullanm1zdan se<;:tiklerimize kitab1 
miras k1ld1k. Onlardan kimi nefsine zulmedicidir, kimi de muktesid
dir. Kimi ise Allah'm izniyle iyiliklere ko§andlr.» buyuruyor. iyiliklere 
ko§anlar cennete hesftbs1z girecek olanlard1r. Muktesid olanlar kolay 
bir hesabla hesaba ~ekilecek olanlard1r. Nefislerine zulmetmi§ olanlar 
ise, mah§er gtinu boyunca tutuklanacak olanlard1r. Sonra Allah'm 
rahmetini dilleriyle soyleyecek olanlar onlard1r ki Allah Teala onlar 
hakkmda §6yle buyurmaktad1r: «Derler ki: Hamd; bizden uzuntuyu gi
deren Allah'a mahsustur. Muhakkak ki Rabb1m1z, elbette Gafur'dur, 
~ekur'dur. Ki 0, lutfuyla bizi kalmacak diyara yerle§tirdi. Bize orada 
ne bir yorgunluk dokunacaktlr, ne de halsizlik gelecektir.» (Gafir, 
34-35,. 

Bu hadisin bir ba§ka yoldan rivayetinde ibn Ebu Hatim der ki: 
Bize Esid ibn As1m ... Ebu Derda'dan nakletti ki; o, Rasulullah (s.a)m 
§6yle buyurdugunu i§ittim, demi§tir: «Sonra Biz kitab1 kullanm1zdan 
se<;:tiklerimize miras klld1k. Onlardan kimi nefsine zulmedicidir.» kav
li ile bahis mevzuu edilenler, k1yamet gunu uzuntu ve keder i~erisinde 
kalacak kadar tutuklamp sonra cennete girdirilenlerdir. ibn Cerir Ta
heri, Stifyan es-Sevri kanahyla A'me§'ten nakleder ki; o, §6yle demi§: 
Ebu Sabit'in bildirdigine gore; o, mescide girip Ebu Derda'nm yamna 
oturmu§ ve; Allah'1m, yaDanhg1m1 ulfete, gurbetimi rahmete, ~evir. 

Ve bana salih bir meclic:; arkada§I ihs~1n et. Ebu Derda demi§ ki: Eger 
dogru soyltiyorsan, ~n senin i~in daha <;:ok bahtiys.r olurum. Ben sana 
Rasulullah (s.a.)ta.n duymu§ oldugum bir hadisi anlatay1m ki; ondan 
duydugumdan beri kimseye bu hadisi anlatmad1m. Rasulullah (s.a.): 
«Sonra Biz kitab1 kullanm1zdan se<;:tiklerimize mirs.s k1ld1k. Onlardan 
kimi nefsine zulmedicidir ... » ayetini hatlrlatarak haylrlara ko§anlan 
Allah hesabs1z olarak cennete girdirir. Muktesid olanlan kolay bir he-
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sabla hesaba <;eker. Nefsine zulmedeni de orada biraz uzuntU. ve kede
re katlandmr. i§te Allah Teala'nm <<Hamdolsun; bizden uzuntU.yu gi
deren Allah'a.» kavlinin manas1 budur, buyurdu. 

3 - Haf1z Ebu'l-Kas1m et-Taberani der ki: Bize Abdullah ibn 
Muhammed ibn Abba,s ... Usame ibn Zeyd'den nakletti ki; o, RasUlul
lah (s.a.)ln bu ayette kasdedilenlerin hepsinin bu ti.mmetten oldugu-
nu, bildirdigini soylemi§tir. · 

4 - ibn Ebu Hatim der ki: Bize Muhammed ibn Aziz ... Avf ibn 
Malik'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§tur: Ummetim 
ii<; b61Uge aynlml§tlr. Bunlardan ii<;te biri cennete hesa,bslz ve azabs1z 
gireceklerdir. U<;te biri kolay bir hesabla hesaba <;ekilecekler sonra cen
nete gireceklerdir. U<;te biri ise denenip durumlan ara§tmlacaktlr. 
Sonra melekler gelip diyeceklerdir ki: Onlarm ((Allah'tan ba§ka ilah 
yoktur.>> dediklerini gorduk. Bunun uzerine Allah Azze ve Celle: Dog
ru soylemi~lerdir, Benden ba§ka hi<; bir ilah yoktur, <(Allah'tan ba§ka 
hi<; bir ilah yoktur. 0, bir ve tektir,» sozlerinden dolay1 onlan cennete 
girdirin ve hatalanm da cehennem ehlinin uzerine Jlkm, buyuracak
tlr. i§te Allah Teala'mn <(Ger<;ekten onlar hem kendi yti.klerini, hem de 
yukleriyle beraber daha nice yukleri yukleneceklerdir.» (Ankebut, 13) 
kavlinin manas1 budur. Meleklerin zikrettiginin dogrulanmasm1 gos
teren ayet ise <(Sonra Biz kitab1 kullanm1zdan se<;tiklerimize miras kll
dlk.» ayetidir. Allah, kullanm ii<; k1sma aJlrml§tlr. Onlardan bir k1sm1 
kendi nefsine zulmedendir ki i§te durumlan ara§tmllp tedkik edile
cek olanlar bunlard1r. Bu hadis cidden garibdir. 

5 - ibn Cerir Taberi der ki: Bana Abd ibn Humeyd ... Abdullah 
ibn Mes'ud'un §6yle dedigini nakletti: Bu ummet kiy9,met gunu ii<; 
k1sma aynlacakt1r. U<;te biri cennete hesabs1z girecek, ii<;te biri kolay 
bir hesabla hesaba <;ekilecek ve ii<;te biri de buyuk gunahlarla gotU.rii
leceklerdir. Nihayet Allah Tebareke ve Teala; -en iyi bilen oldugu 
halde- bunlar kimlerdir? diyecek, Melekler de; bunlar, biiyuk giinah
larla gelenlerdir, ancak Sana §irk ko§maml§lardlr, kar§1llgm1 verecek
lerdir. Bunun uzerine Rab Azze ve Celle bunlan rahmetimin geni§ligi 
igerisine sokun, buyuracaktlr. Sonra Abdullah ibn Mes'ud ((Sonra Biz 
kitabl kullanm1zdan segtiklerimize miras k1ld1k ... >> ayetini okumU§tUr. 

6 - Ebu Davud et-Tayalisi, Ukbe ibn Sahban'dim nakleder ki; o, 
ben Hz. Ai§e'ye Allah Teala'nm ((Sonra Biz kita.bl kullanm1zdan seg
tiklerimize miras k1ld1k ... » ayetini sordum. Hz. Ai§e dedi ki: Yavrucu
gum, bunlar cennettedirler. iyiliklere ko§anlar; Rasulullah (s.a.) dev
rinde gegmi§ olan ve Rasulullah (s.a.)m kendilerine nz1k ve hayat ba
kimmdan §ehadet ettigi kimselerdir. Muktesidler ise; ashabmdan onun 
izine tabi olup sonunda ona vas1l olanlardlr. Kendi nefsine zulmeden
ler ise; benim ve sizin gibilerdir. Ukbe ibn Sahban der ki: Hz. Ai§e 
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kendisini de bizim aram1za girdirdi. Ancak Hz. Ai§e'nin ·bu sozii teva
zu' ve azimkarhk ifadesidir. Yoksa o, haYJ.rda once ger;enlerin en biiytik
lerindendir. Zira onun diger kadmlara iistiinliigii, tirit yemeginin di
ger yemeklere iistiinliigii gibidir. 

Abdullah ibn Miibarek merhum der ki: Mii'minlerin emiri Osman 
ibn Affan (r.a.) <<Onlardan kimi nefsine zulmedicidir .. . » ayeti hak· 
kmda §6yle dedi: Nefsine zulmedenler; bizim bedevi halk1m1zdir. ikt
sad yapanlar; hazarda bulunanlar, onde gidenler de; cihada ko§anlar
dlr. ibn Ebu Hatim bu rivayeti nakleder. Avf el-A'rabi der ki: Bi~ 
Abdullah ibn Haris ibn Nevfel, Ka'b el-Ahbar'dan nakletti ki; o, §6y.t" 
demi§: Bu iimmetten nefsine zulmeden de, muktesid olan da ve iyilik
lere ko§anlar da hepsi cennettedirler. GOrmez misiniz Allah Teala nt: 
buyuruyor: «Sonra Biz kitab1 kullanm1zdan ser;tiklerimize miras kll
dik. Onlardan kimi nefsine zulmedicidir, kimi de muktesiddir. Kim: 
ise Allah'm izniyle haYJ.rlara ko§and1r. i§te bu; biiyiik lutfun kendisidir 
Adn cennetleri. Oraya girerler.» Cehennem ehline gelince onlar; «Ce 
hennem ate§i onlar ir;indir. Aleyhlerine hiikiim verilmez ki olsiinler ... 
(Fatlr, 36) kavlinin muhatab1d1rlar. ibn Cerir muhtelif yollarla bunu 
Avf'dan naklettikten sonra der ki: .Bana Ya'kub ibn ibrahim, Abdlli 
lah ibn Haris'ten nakletti ki; ibn Abbas, Ka'b el-Ahbar'a bu ayeti sor
dugunda, o §6yle demi§tir : Ka,'b'm Rabbma andolsun ki, onlann Slrt
lan birbirine degmi§, sonra amelleri sebebiyle kendilerine ihsanda bu
lunulmu§tur. Sonra ibn Cerir Taheri der ki: Bize Abd ibn Humeyd . 
Ebu ishak es-Subey'i'nin bu ayet konusunda §i::iyle dedigini nakleder 
Altmi§ seneden beri duyduguma gore bunlarm hepsi de kurtulu§ ehh
dirler. Sonra ibn Cerir Taheri der ki: Bize Abd ibn Humeyd . .. Mu
hammed ibn Hanefiyye'den nakletti ki; o, §6yle demi§: Bu iimmet 
rahmete erdirilmi§ bir iimmettir. Za..limi bagi§lamr, muktesidi Allal 
katmda cennetlerdedir, hayra ko§am ise Allah katmda yiice dereceler 
eri§ir. Sevri de . .. Muhammed ibn Hanefiyye'den aym rivayeti nakleder 
Ebu'l-Carud der ki: Muhammed ibn Ali el-Bak1r'a «Onlardan kirr... 
nefsine zulmedicidir» kavlini sordugunda, §Oyle dedi : 0, yaptlklarmc:i:. 
iyilikle kotiiliigii kan§tlrnn§ oland1r. 

Bu konuyla ilgili olarak varid olan hadislerden ve haberlerde . 
- bulabildigimi buraya kaydettim. ~u halde kesin olarak ortaya t;Iklyo· 

ki; bu ayette sozii edilen her iit; kesim de bu iimmetin it;indedir. Bilgin 
ler, insanlar arasmda kendilerine en r;ok g1bta edilen ve bu rahmete e -
r;ok lay1k olanlard1r. <;iinkii onlar imam Ahmed merhumun nakletti
§U hadisteki gibidirler: Muhammed ibn Yezid .. . Kays ibn Kesir'in §OY 
le dedigini nakleder: Ebu Derda ~am'da iken Medine'den bir adar. 
onun yamna geldi. Ebu Derda dedi ki : Karde§im seni bana getiren §e:. 
nedir?: Adam; senin Rasulullah (s.a .)dan duymu§ oldugun bir hadisi! 
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bana ula§mas1d1r, dedi. Ebu Derda; ticaret i9in gelmedin mi? deyince 
adam; hay1r, dedi. Bir ihtiya9 i9in gelmedin mi? deyince, adam; hay1r, 
dedi. Sadece bu hadisi elde etmek i9fn mi gel din? deyince adam; evet, 
dedi. Ebu Derda dedi ki: Ben Rasulullah (s.a.)m §6yle buyurdugunu 
i§ittim: Kim ilim sebebiyle bir yola koyulursa; Allah Teala onu mut
laka cennete giden bir yola sevkeder. Me.lekler ilim taleb edeni ho§nud 
etmek i9in kanatlanm yere sererler. GOklerde ve yerde bulunan, hatta 
denizde bulunan bahklar bilginler i9in magfiret dilerler. Alimin ibadet 
edene iistiinliigii ; aym diger y1ldizlara iistiinliigii gibidir. Muhakkak 
ki bilginler, peygamberlerin varisleridir. Peygamberlerin ne bir dinar, 
ne de bir dirhem miraslan kalmi§tir. Onlarm min1slan ilimdir. Kim 
ilmi ahrsa, biiyiik bir pay almi§ olur. Bu hadisi Ebu Davud, Tirmizi ve 
ibn Mace, Kesir ibn Kays kanallyla nakletmi§lerdir. Baz1lan da bunun 
Kays ibn Kesir oldugunu soylemi§lerdir. Biz, Buhari §erhi'nin ilim bah
sinde bu raviler arasmdaki muhtelif tarikleri zikrettik. Hamd ve min
net Allah'a mahsustur. 

Taha suresinin ba§mda Sa'lebe ibn Hakem'in Rasulullah (s.a.)tan 
naklettigi hadis ge9mi§ti. Orada buyruluyordu ki: Allah Teala, kiya
met giinii bilginlere §Oyle der : Ben bilgimi ve hikmetimi size verdim 
ve muhakkak yaptiklarmizi gozoniinde bulundurmaksizm sizi bagi§la
mak isterim. 

33 - Adn cennetleri, Oraya girerler. Orada altun b!
lezikler ve incilerle suslenirler ve orada elbiseleri de ipek
tir. 

34 - Derler ki: Hamdolsun bizden uziintiiyu gideren 
Allah'a. Muhakkak ki Rabbimiz, elbette Gafur'dur, ~e

kur'dur. 

35 .- Ki 0, lutfuyla bizi kahnacak diyara yerle~tirdi. 
Orada bize ne bir yorgunluk dokunacaktlr, ne de blkkin
hk gelecektir. 
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Adn Cennetlerine Girenler 

Allah Teala, alemlerin Rabb1 tarafmdan indirilen kitaba varis 
olan bu set;kin kullanmn ak1betinin k1yamet gununde «Adn cennet
leri» oldugunu haber veriyor. Donup Rablanna ula§tlklan gun, ika
met edecekleri cennet diyan oras1d1r. «Orada altun bilezikler ve inci
lerle suslenirler.» Sahih bir hadiste Ebu Hiireyre (r.a.), Hz. Peygam
berin §6yle buyurdugunu nakleder: Mu'minde zinet e§yftsl, abdestin 
ula§bg1 yere kadar ula§lr. 

«Ve orada elbiseleri de ipektir.» Bu sebeple dunya hayatmda on
lara ipek yasaklanml§tlr. Allah, ahirette onlara ipegi heHU k1lrm§tlr. 
Sahih hadiste RasUlullah (s.a.)m §6yle buyurdugu nakledilir: Dunya
da ipek giyen, ahirette giyemez. Bir ba§ka hadiste de §Oyle buyurmU§
tur: ipek dunyada onlara, ahirette sizedir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Amr ibn Sevad.. . Ebu Hiireyre'den 
nakletti ki, Ebu Umame Hz. Peygamberin kendileriyle konu§tugunu ve 
cennet ehlinin zinetlerini anlatbg1m bildirerek §6yle buyurmu§tur: On
lann altun ve gumii§ten bilezikleri vard1r. Bu incilerl~ suslenmi§tir. 
Birbirine biti§ik §ekilde inci ve yakuttan ta§lan vard1r. Hukiimdarla
rm tac1 gibidir ta§lan. Gent;tirler, kllSlZdlrlar, tuysuzdiirler, surmeli
dirler. 

«Derler ki : Hamdolsun bizden uzuntuyu gideren Allah'a.» Korku . 
ve kederi uzerimizden atlp korktugumuz §eyden bizi rahatlatan, dun
ya ve ahiretteki uzuntulerden bizi kurtaran Allah'a hamdederiz. Ab
durrahman ibn Zeyd ibn Eslem babasmdan nakleder ki; Abdullah ibn 
Omer'in belirttigine gore Rasulullah (s.a .) §6yle buyurmu§tur : La ila
he illallah diyenlere kabirlerinde yalmzhk ve dirildikleri zaman gurbet 
yoktur. La ilahe illallah diyenlerin ba§lanndan topraklan silkerek; 
cchamdolsun bizden uzuntuyu gideren Allah'a .» deyip kalktlklarm1 go
rur gibiyim. ibn Ebu Hatim de bunu kendi hadisinde nakleder. Tabe
rani der ki: Bize Ca'fer ibn Muhammed .. . Abdullah ibn Omer'den 
naketti ki; Rasulullah (s.a .) §6yle buyurmu§tur : La ila,he illallah di
yenlere ; ne oliirken, ne kabirlerinde, ne de .kabirlerinden kalktlklarm
da yalmzhk vard1r. Dirili§ <;1ghgm1 duyduklan zaman ba§lanndan top
~agl silkip uHamdolsun bizden uzuntuyii gideren Allah'a . Muhakkak 
ki Rabb1m1z, elbette GafUr'dur, 9ek0.r'dur.» diyerek kalkl§lanm gorur 
gibiyim. ibn Abbas ve ba§kalan derler ki: Hamd; onlarm birt;ok gunah
lanm bagl§layan ve en kiit;iik iyiliklerine te§ekkurle mukabele eden 
Allah'a mahsustur. 

ccKi 0, lutfuyla bizi kalmacak diyara yerle§tirdi.» Bize bu makam1 
ve bu mevkii veren zat lutfu, rahmeti ve ihsam nedeniyle onlan ver-
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mi§tir. Yoksa bizim amellerimiz buna yeterli degildir, derler. Nitekim 
sahib hadiste Rasulullah (s.a.)m §byle buyurdugu bildirilir: 

Sizden birinizi kendi ameli cennete girdiremez. Onlar; sen de mi 
ey Allah'm Rasulti? dediler. Rasulullah: Ben de, ancak Allah rahmeti 
ve lutfuyla beni nimetine garkederse mtistesna, buyurdu. 

«Orada bize ne bir yorgunluk dokunacaktlr, ne de b1kkmllk gele
cektir.» Hi«; l;Jir s1kmt1 ve zahmet isabet etmeyecektir. ( ~ ,;J ~ ~ ) 
kelimeleri s1kmtl ye zahmet i«;in kullamllr. Sanki maksad, yorgunluk ve 
s1kmtmm nefyidir. Onlarm ne bedenlerinde, ne de ruhlarmda yorgun
luk ve s1kmtldan bir iz bulunmayacaktlr. Allah en iyisini bilendir. Qtin
kti onlar dtinyada ibadetle kendi nefislerini zahmete ko§tuklan i«;in, 
cennete girince kendilerinden mtikellefiyetler sadir olmu§ ve stirekli 
rahat ve huzur i«;erisine dahil olmu§lardlr. Nitekim Allah Teala Hakka 

. suresinde §byle buyurur: «Onlara §byle denir: Ge«;mi§ gtinlerde pe§inen 
i§lediklerinize kar§lllk afiyetle yeyin, i«;in.>> (Hakka, 24). 

36 - Kufretmi1? olanlara gelince; cehennem ate1?i on
lar i9indir. Aleyhlerine hukum verilmez ki olsunler. On
lardan cehennemin azab1 da hafifletilmez. i1?te Biz, her 
kUfredeni boyle cezalanchnnz. 

37 - Onlar orada bag1n1?1rlar; Ra:bbimiz, bizi 91kar da 
yapa;geldiklerimizden farkh olarak saJih amel i1?leyelim. 
Ogut alacak ki1?inin ogut alacag1 kadar bir sure sizi y~at.
madik m1? Ve size uyanc1 da gelmi1?ti. Oyleyse azab1 ta
din. Zalimler i<;in hi<; bir yard1mci yoktur. 
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Ve Kafirlere de Cehennem Ate~i 

Allah Teala bahtiyarlarm durumunu anlattlktan sonra, §akilerin 
aklbetini ac;1klamaya ba§layarak buyuruyor ki: ((Kiifretmi§ olanlara 
gelince; cehennem ate§i onlar ic;indir. Aleyhlerine hiikiim verilmez ki 
olsiinler.» BU: ayet-i kerime Allah Teala'nm §U kavli gibidir: ((Orada 
ne oliir, ne de ya§ar.» (Ta-Ha, 74) Miislim'in Sahih'inde sabit oldugu
na gore Rasulullah (s.a.) §oyle buyurur: Cehennem ehli olanlar, orada 
ne oliirler, ne de dirilirler. Nitekim Zuhruf suresinde de §Oyle buyru
lur: ((Dogrusu suc;lular, temelli kalacaklan cehennemin azab1 ic;inde
dirler. Azaba hie; ara verilmez. Onlar orada tama~men iimitsizdirler. 
Biz onlara zulmetmedik, ama onlar ziUim kimselerdir. Cehennemde 
§oyle seslenirler: ((Ey bekc;i, Rabbm hie; degilse camm1z1 alsm. Bekc;i; 
siz boyle kalacakSllllZ, der.» (Zuhruf, 74-77) Onlar bu halde oliimii ken
dileri ic;in rahathk sayarlar, ama ne c;are ki olme imkam da yoktur. 
((Aleyhlerine hiikiim verilmez ki olsiinler. Onlardan cehennemin azab1 
da hafifletilmez.» Bu, Allah Teala'mn §U buyruklan glqidir: ((Dogrusu 
suc;lular, temelli kalacaklan cehennemin aza~bl ic;indedirler. Azaba hie; 
ara verilmez. Onlar orada tama~men iimitsizdirler.» (Zuhruf, 74-75), 
((Varacaklan yer cehennemdir. 0 ne zaman sonmeye yiiz tutsa, hemen 
alevini artmnz.» (isra, 97), ccf:?oyle deriz: Artlk tadm, bundan boyle 
size azabdan ba§ka bir §ey art1rmay1z.» (Nebe', 30). 

cci§te Biz, . her kiifredeni boyle cezalandmnZ.>l Rabbma kiifredip 
hakkl yalanlayan herkesin cezasl i§te budur. 

<<Onlar orada bagn§lrlar» Seslerini yiicelterek bag1np Allah'a §Oyle 
deme cesaretini gosterirler : ((RabblmlZ, bizi <;lkar da yapageldigimizden 
farkh olarak salih amel i§leyelim.» Onlar diinyaya dondiiriilmelerini 
ve ilk amellerinden ayn bir §ekilde amel i§lemeleri ic;in f1rsat verilme
sini dilerler. Halbuki Rab (C.C.) gayet iyi biliyor ki onlan diinyaya 
dondiirmii§ olsayd1, yine onlar yasakland1klan §eyleri yapar ve mu
hakkak yine yalanlarlard1. Bu sebeple onlarm sualine cevab bile ver
miyor. Ve onlarm ccTekrar <;lkl§ ic;in bir yol yok mu?» dediklerini ha
ber veriyor. Bunun ic;in bir yol yoktur. Qiinkii siz Allah'm birligine 
c;agnld1gm1zda, onu inkar ettiniz ve §irk ko§up inanmad1mz. Size bu 
konuda miisbet cevab verilmez. Qiinkii §ayet diinyaya dondiiriilecek 
olsamz, size yasaklanan §eyleri tekrar yaparsm1z. Bu sebeple ayetin de
vammda buyuruyor ki: ccbgiit alacak ki§inin ogiit alacagl kadar bir 
siire sizi ya§atmadlk m1?» Hakikati goriip ondan yararlanacak kadar· 
belirli bir omiirle sizi diinyada ya§atmadlk rm? Eger siz ondan yarar
lanabilseydiniz, diinyadaki omriiniiz siiresince yararlamrdm1z. 
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Miifessirler burada omrun mikdanyla neyin kasdedildigi konu
sunda ihtilat etmi§lerdir. Ali ibn Huseyn Zeynelabidin'den §oyle de 
digi nakledilir: Bu on yedi ya§llk bir suredir. Katade der ki: iyi bilin 
ki; uzun omur bir huccettir. Allah'm sizi uzun omurle kmamasmdan 
kendisine s1gmm1z. <;unku ((Ogut ,. alacak ki§inin ogut alacag1 kadar bir 
stire sizi ya§atmadik mi?>> buyuruyor. Onlarm arasmda on sekiz ya
§mda r,;ocuklar da vard1r. Ebu Galib E§-~eybani de boyle der. Abdullah 
ibn Mubarek ... Vehb ibn Munebbih'ten bu kelimenin yirmi Yil anla
mma geldigini nakleder. Hu§eym, Mucahid kanallyla ~a'bi'den nakle
der ki; o, §oyle demi§: Sizden biriniz kirk ya§ma basmca Allah Azze ve 
Celle'den sakmsm. ibn Cerir'in soyledigine gore, ibn Abbas'tan nakle
dilen rivayet te boyledir. Nitekim ibn Cerir Taberi der ki: Bize ibn 
Abd.'Ul-A'la ... Mucahid'den nakleder ki; ibn Abbas'm §oyle dedigini 
duydum, demi§: Allah Teala'nm . ademogluna kar§l gerekr,;e gosterdigi 
omur kirk Yild1r. Nitekim ((Ogut alacak ki§inin ogi.it alacag1 kadar bir 
sure sizi ya§atmadik m1?» buyurmu§tur. Taberi ibn Abbas'tan boyle 
rivayet eder ve kendisi de bu gorU§U tercih eder. Sonra Sevri ve Abdul
lah ibn idris kanallyla ... Mucahid'den nakleder ki; ibn Abbas §oyle de
mi§tir: Allah Teala'mn ademogluna ((Ogut alacak ki§inin ogut alacag1 
kadar bir sure sizi ya§atmadlk mi?» buyurarak gerekr,;e gosterdigi su
re altnn§ Yild1r. ibn Abbas'tan nakledilen bu rivayet hem daha sahih
tir, hem de mes'elenin ozune· daha uygundur. c;unku bu konuda varid 
olan hadislerde -ki bunlan a§agiya dercedecegiz- sabit olan husus 
ta budur. Yoksa ibn Cerir Taberi'nin iddia ettigi gibi hadisin isnadmda 
uzerinde durulmas1 gereken birisinin bulunmas1 nedeniyle sahih olma
digi goru§u dogru degildir. Asbag ibn Nubate, Hz. Ali'den nakleder ki; 
o, .~oyle demi§tir: Allah Teala'mn ((Ogut alacak ki§inin ogut alacag1 
kadar bir sure sizi ya§atmadik nn?» kavli ile kmad1g1 omur suresi alt
mi§ Yildlr. ibn Ebu Hatim der ki: Bana babam ... ibn Abbas'tan naklet
ti J.d; RasUlullah (s.a.) §oyle buyurmu§: K1yamet gunu oldugu zaman; 
altnn§ll.k ~ocuklar nerde? denilir. i§te bu, Allah Teala'nm ((Ogut ala
cak ki§inin ogut alacag1 kadar bir sure sizi ya§atmadik m1?» kavli ile 
kasdettigi omurdur. Aym §ekilde ibn Cerir Taberi bu hadisi Ali ibn 
~u'ayb kanahyla Muhammed ibn ismail ibn Ebu Ubeyd'den nakleder. 
Taberani de aym hadisi ibn Ebu Ubeyd kanahyla nakleder. Bu hadisin 
uzerinde durulmas1 gerekir. c;unku raviler arasmda yer alan ibrahim 
ibn Fadl'm durumu tartl§mahdir. Allah, en iyisini bilendir. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Abdurrezzak ... Ebu Hurey
-reden nakletti ki; RasUlullah (s.a.) §oyle buyurmu§tur: Allah Teala 
aitnn§ veya yetmi§ ya§ma kadar ya§ami§ kuluna gerekr,;e gostermi§tir. 

Tefsir, C : XII; F . 421 
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Allah, ona gerek<;e gostermi§tir. Allah, ona gerek<;e gostermi§tir. imam 
Buhari de er-R1kak kitabmda Abdiisselam ibn Muzaffer kanahyla Ebu 
Hiireyre'den naklede:r ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurinu§tur: Omrii
nii geci~tirip te altnn§ ya§ma ula§tlrd1g1 ki§iye Allah Teala §Ciyle gerek<;e 
gostermi§tir.' Buhari sonra der ki: Bunu Ebu H9,zim ve ibn Uclan 
Said el-Makburi'den nakleder. Bu konuda ibn Cerir Taberi der ki: Bize 

· Ebu Salih el-Fezzari. .. Ebu Hiireyre'den nakletti ki; RasUlullah (s.a.) 
§6yle buyurmu§: Allah Teala kime altnn§ YJ.l·omiir verirse, art1k omiir 
konusunda ona gerek<;e haz1rlam1§ olur. Bu hadisi im8.m Ahmed ve 
Nesei, Kuteybe kanahyla Ya'kub ibn Abdurrahman'dan naklederler. 
Ebu Bekr el-Bezzar bu hadisi Hi§am ibn Yunus kanahyla Ebu Hiirey
re'den nakleder ve Rasulullah (s.a.)m §Ciyle buyurdugunu bildirir : Al
lah Teala'nm ademogluna oziir beyfm ettigi omiir siiresi altml§ YJ.ldlr. 
0 bununla «Ogiit alacak ki§inin ogiit alacag1 kadar bir sure sizi ya§at
madik m1?» kavlini kasdediyordu. ibn Ebu Hatim der ki : Bize Yahya 
ibn Muhammed ibn Abdiilmelik ibn Kur'a Samerra da .. . Ebu Hiirey
re'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: Kim, Altmi§ 
ya§ma basarsa Allah Teala omiir konusunda artlk ona gerek<;e hazirla
mi§ olur. imam Ahmed, Mukti' Ebu Abdurrahman'dan da bu hadisi ri
vayet eder. Keza Halef kanahyla Said el-Makburi'den de nakleder. 

ibn Cerir Taberi der ki: Bana Ahmed ibn Ferec. .. Ma'mer ibn 
R8.§id'den nakletti ki; . o, Muhammed ibn Abdurrahman'm §Ciyle dedi
gini duydum, demi§tir: 0 da; Ebu Hiireyre'nin Rasulullah (s.a.)m 
§Ciyle buyurdugunu soyledigini duydum demi§tir: Allah Teala yetmi§ 
veya altmi§ ya§ma basmi§ olan ki§ilere omiir konusunda artlk ma'ze
ret gosterir. Bu hadis bu yollarla s1hhat kazannn§tir. Sadece Ebu Ab
dullah el-Buliari'nin kabul ettigi tariktan ba§kas1 olmasayd1 bu da ye
terli olacaktL <;iinkii o bu san'atm §eyhidir. ibn Cerir Taberi'nin; bu 
hadisin ravileri arasmda iizerinde durulmas1 gereken baz1 ki§iler var
dlr, soziine gelince; Buhari'nin sahih saymas1 halinde onun soziine il
tifat edilmez. Allah en iyisini bilendir. 

Baztlan dediler ki; hekimlerin yamnda tabii omiir sii.resi yiiz yir
mi senedir. insanoglu altnn§ma kadar siirekli kemaJe dogru gider. 
Sonra eksilme ve ya§lanma ba§lar. Nitekim §air §Oyle der: 

Delikanh altmi§ma ayak basttgmda, 
Sevin<; te u~_;ar, delikanhllk ta. 

Allah Teala'nm kullarma kar§I ma'zeret beyan ettigi ve bundan 
sonra gerek<;elerini ortadan kald1rd1g1 omiir siiresi bu olduguna gore, 
bu iimmetin omiir siiresi de genellikle bu ya§tlr. Nitekim bu konuda 
hadis de varid olmu§tur. Hasan ibn Arafe merhum Abdurrahman ibn 
Muhammed kanallyla ... Ebu Hiireyre'den nakleder ki; Rasulullah 
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(s.a.) §Oyle buyurmU§tUr: Benim ummetimin omru altffil§la yetmi§ 
aras1d1r. Bunu gec;enler ise onlarm arasmda azmhktad1rlar. Tirmizi ve 
ibn Mace bu hadisi Zuhd kitabmda Hasan ibn Arafe kanahyla Ebu · 
Hureyre'den naklederler. Sonra Tirmizi; bu hadis hasen, garib bir ha
distir, ama yalmz bu §ekliyle biliyoruz, der. Tirmizi'nin garib kar§Ila
dlgl bu hadisi Ebu Bekr ibn Ebu Dunya bir ba§ka yoldan ve ba§ka §e
kilde Ebu Hureyre'den nakleder. ~oyle ki Stileymfm ibn Orner ... Ebu 
Hureyre'den nakleder ki; RasUlullah (s.a.) §oyle buyurmu§tur: Benim 
iimmetimin omru altml§ ve yetmi§ arasmdad1r. Bunu gec;enler ise on
larm arasmda azmhktad1r. Tirmizi bu hadisi Zuhd kitabmda ibrahim 
ibn Said el-Cevheri kanahyla ... Ebu Hureyre'den nakleder, sonra da, 
bu, hasen ve garib bir hadistir, der. Ba§ka vecihlerle de Ebu Hureyre'
den bu hadis nakledilmi§tir ki her iki yerde de harfi harfine metin 
boyledir. Allah en iyisini bilendir. 

Haf1z Ebu Ya'la der ki : Bize Ebu Musa el-Ansari... Ebu Hureyre'den 
nakletti ki; Rasulullah (s.a .) §oyle buyurmu§: Arzularm c;arp1§tlg1 
alan altrm§tan yetmi§e kadard1r. Bunun ic;in Rasulullah (s.a.) bir 
ba§ka hadiste §Oyle buyurmu§tur : Ummetimin azmhg1 yetmi§lik ki§i
lerdir. Bu hadisin isnad1 zay1ftlr. Bu anlamda bir ba§ka hadis naklede!l 
Ebu Bekr el- Bezzar Musned'inde der ki: Bize ibrahim ibn Hamid. · .. 
Rebi'den nakletti ki Huzeyfe §oyle demi§ : Ey Allah'm Rasulti, bize um
metinin omurlerini haber ver. Hz. Peygamber elli ile atlml§ aras1 bu
yurmu§. Onlar, ey Allah'm Rasulu, ya yetmi§likler? deyince, Rasulul
lah (s.a.) buyurmu§ ki : Benim ummetimden o ya§a ula§an azd1r. Al
lah yetmi§liklerle, seksenliklere merhamet etsin. Sonra Haflz Ebu 
Bekr el-Bezzar der ki : Bu hadis ancak bu isnadla ve bu laf1zla nakle
dilir ki, raviler arasmda yer alan Osman ibn Matar, Basra'h olup kuv
vetli bir ravi degildir. Sahih hadiste sabit olduguna gore Rasulullah 
(s.a .) altml§ tic; ytl ya§affil§tlr. Altm1~ y1l diyenler bulundugu gibi alt
ffil§ be§ yll diyenler de vard1r. Ancak me§hur olan birinci gorti§ttir. Al
lah en iyisini bilendir. 

«Ve size uyanc1 da gelmi§ti. )) ibn Abbas, ikrime, Ebu Ca'fer el
Bakir, Katade ve Sufyan ibn Uyeyne'nin; bu uyancmm ihtiyarllk ol
dugunu soyledikleri rivayet edilir. Suddi ve Abdurrahman ibn Zeyd 
ibn Eslem de; bu uyancmm Rasulullah oldugunu bildirirler. ibn Zeyd 
bu ayeti ( _ J/JIJ~~~ .,r..Jil.k _) «i§te bu ilk uyanc1lardan bir uyan
cldlr)) §eklinde okudugu bildirilir. ~eyban'm rivayet ettigine gore Ka
tade'den de nakledilen sahih gorti§ budur. <;unku o; bununla onlara 
kar§l omur ve peygamherlik huccet olarak gosterilmi§tir, demi§tir. ibn 
Cerir'in tercih ettigi bu gorti§ en zahir olan gorti§tur. Nitekim Zuh
ruf suresinde daha once de naklettigimiz ayet-i kerime'lerde §Oyle bu
yurulur: «Cehennemde §Oyle seslenirler: Ey bekc;i, Rabbm hie; degilse 
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camrmz1 alsm. Bekc;i, siz boyle kalacaks1mz, der. Andolsun ki size ger
c;egi getirdik fakat c;ogunuz gerc;ekten kac;Iyordunuz» (Zuhruf, 77-78). 
Yani Biz peygamberlerin diliyle size hakk1 beyan ettik, ama siz haktan 
kac;1p ona muhalefet ettiniz. isra suresinde ise §oyle buyurulur: «Biz, 
bir peygamber gondermedikc;e azab ediciler degiliz.» (isra, 15). Mtilk 
suresinde ise §oyle buyurur: «Nerede ise ofkesinden paralanacak. ic;i
na herbir toplulugun ablmasmda, bekc;ileri onlara: Size bir uyanc1 
gelmemi§ miydi? diye sorarlar. Onlar: Evet, dogrusu bize bit uyanc1 

· geldi, fakat biz yalanlad1k ve; Allah hie; bir §ey indirmemi§tir, siz bu
yiik bir sap1khk ic;indesiniz, demi§tik, derler.» (Mtilk, 8-9). 

«Oyleyse tadm. Zalimler ic;in hie; bir yardimci yoktur.» Oyleyse 
davram§lanmz ve omrunuz boyunca peygamberlere muhalefet edi§i
nizin cezas1 olarak, cehennem azabm1 tadm1z. Bugun size bir yardiiDCI 
da yoktur ki ic;inde bulundugunuz azab1, cezaYI ve zincirleri kaldmp 
sizi ondan kurtarsm. 

38 - Muhakkak ki Allah; gOklerin ve yerin gayb1ru 
bilendir. Siiphesiz ki 0, gogiislerde olan1 da bilicidir. 

39- O'dur, sizi yeryiiziinde halifeler k1lnn~ . olan. Kim 
kiifrederse; kiifrii kendi aleyhinedir. Kafirlerin kiifrii Rab
lan katlnda ancak gazab1 artlnr. Kafirlerin kiif:rii onlara 
hiisrandan ba~ka bir ~eyi artlrmaz. 

Gokleri~ ve Yerin Gayb1 

Allah Teala goklerin ve yerin bilinmezliklerini bildigini haber vere
rek, goguslerin neyi sakladigmi, vicdanlarm neyi gizledigini bildigini 
ve her amel edene ameline gore mukafat verecegini haber veriyor ve bu
yuruyor ki: «Muhakkak ki Allah; gokleriri ve yerin gayb1m bilendir. 
~uphesiz ki 0, goguslerde olam da bilicidir. O'dur sizi yeryuzunde ha
lifeler kiliDI§ olan.» Yani bir toplulugun bir ba§ka topluluga, bir nes
lin bir ba§ka nesle halef olmas1m saglayan O'dur. Nitekim bir ba§ka 
ayette §Oyle buyurur: «Sizi yerylizunun halifeleri kllar.» (Ankebut, 62) 
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Ayetin devammda ise «Kim kiifrederse; kiifrii kendi aleyhinedir.» bu
yuruyor. Kiifriiniin vebali ba§kasma degil, sadece kendisine aittir. 
«Kafirlerin kiifrii, Rablan katmda ancak gazab1 artlnr.» Onlar kiifiir
de devam ettikleri siirece, Allah da. onlara bugzeder. Kiifiirde devam 
ettikleri siirece kiyamet giinii hem kendileri, hem de aileleri hiisrana 
ugrarlar. Mii'minler ise bunun tamamen aksidirler. Onlarm omrii uza~ 
d1k<;a, ameli giizelle§tik<;e, Allah katmda derecesi yticelir, cennette 
mertebesi yiikselir ve ecri artar. Kendisinin yarataru ve yoktan var 
edeni olan, Alemlerin Rabbi onu kendisine sevgili k1lar. 
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40- De ki: Allah'tan ba~ka taptlg1n1z ortaklann1z1 
gordunuz mu? Yeryiizunde ne yaratm1~lard1r gosterin 
bana. Y oksa onlann · ortakhg1 goklerde midir? Y oksa on
lara bir kitab verdik de onlar brmdan bir delile mi daya
niyorlar? Hay1r, o za}imler bir'birine ancak aldat1c1 ~ey

ler vaad ederler. 

41 - Muhakkak ki zail olmas1nlar diye gokleri ve ye
ri tutan Allah'tlr. Eger Zail olurlarsa andolsun ki, bundan 
sonra onlan kimse tutamaz. Suphesiz ki o; Halim, Gafur 
olandlr. 

Allah Teala Rasulii Zi§anma mii§riklere §6yle demesini emredi
yor: «De ki: Allah'tan ba§ka taptlgm1z ortaklanruz1 gordiiniiz mii? 
Yeryiiziinde ne yaratml§lardir gosterin bana.» 0 putlar ve Allah'a 
ortak ko§tugunuz §eyler. «Yoksa onlarm ortakllg1 goklerde midir?» 
Goklerden de bir hurma <;ekirdeginin kabugu kadar bile bir §eye sahip 
olamazlar. «Yoksa onlara bir kitab verdik de onlar bundan bir delile 
mi dayaruyorlar?» Yoksa onlara soyledikleri §irki ve kiifrti dogrulayan 
bir kitab m1 indirdik? Mesele boyle degildir. «HaYir, o zalimler birbi
rine ancak aldat1c1 §eyler vaad ederler.» Onlar bu konuda sadece kendi 
gorii§, heves ve hayallerine tabi olmu§lardir. Kendileri i<;in istedikleri 
bu hayaller guri1r'dan, batll ve sahtecilikten ibarettir. 
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Sonra Allah Teala gokleri ve yeri ayakta tutan ve ikisi arasmda 
bulunan varhklan birbirine cezbeden yiice kudretini haber vererek 
buyuruyor ki: «Muhakkak ki zail olmasmlar diye gokleri ve yeri tu
tan Allah'tlr.» Yerlerinden kaYJ.p gitmelerini onleyen O'dur. «izni ol
madlkga, gogii yerin iizerine dii§memesi igin 0 tutar.» (Haec, 65) Bir 
ba§ka ayette de §Oyle buyurulur: «Gogiin ve yerin, O'nun emriyle 
ayakta durmas1 da yine O'nun ayetlerindendir.» (Rum, 25), «Goklerle 
yer zail olurlarsa andolsun ki bundan sonra onlan kimse tutamaz?» 
(Fatlr, 41), Gogiin ve yerin olduklan §ekilde devamlanm saglamaya 
O'ndan ba§ka kimsenin giicii yetmez. 0, bunca gi.ig ve kudretine rag
men yine de Halim'dir, Gafur'dur. Kullanmn kendisine isyan edip 
kiifrettiklerini goriir, hilm ile muamele eder, ohlarm cezasm1 hemen 
gabucak vermez, te'hir eder ve bir siireye kadar bekletir. Ba§kalarmm 
da sugunu orter ve bagl§lar. «~iiphesiz ki 0; Halim, GafUr oland1r.ll 

ibn Ebu Hatim burada garib hatta miinker bir hadis rivayet ede
rek der ki: Bize Ali ibn Hiiseyn ibn Ciineyd .. . Ebu Hiireyre'den naklet
ti ki; o, Rasulullah (s.a.)m minberde, Musa (a.s.)dan naklen §oyle de
digini duydum, demi§tir: Musa'mn iginde Allah Teala uyur mu uyu
maz rm, diye bir fikir gegti. Allah Teala bunun iizerine ona bir melek 
gonderdi. Melek onu iig kere sallad1ktan sonra eline iki §i§e verdi. Her 
elinde bir §i§e vard1. ~i§eleri oldugu gibi muhafaza etmesini bildirdi. 
Musa uyumaya ba§ladl ve eli birbirine degeyazd1. Sonra §i§elerden bi
rini digerinin igerisine saklad1. Nihayet uyudu ve eli titredigi igin iki 
§i§e de kmld1. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: i§te bunu Allah Teala, 
ona bir ornek olsun diye vermi§ti. ~ayet Allah uyuyor olsayd1, goklerle 
yeryiizii ayakta kalmazd1. Zahir olan, bu hadisin merfu' olmad1g1d1r. 
Aksine kotii israiliyyat orneklerinden birisidir. <;iinkii Musa Aleyhis
selam'm, Allah Azze ve Celle'ye uyku isnadmda bulunmas1 imkanslz
dlr. Allah Teala Aziz kitabmda kendisinin diri ve ayakta oldugunu uy
ku ve dalgmhgm tutmad1g1m gokler~e ve yerde bulunanlarm kendisi
ne ait oldugunu bildirmektedir. Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde de 
Ebu Musa el-E§'ari'den nakledilir ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyur
mu§tur: Dogrusu Allah uyumaz. Uyumas1 da O'na uygun dii§mez. Kisme
ti dii§iiriir ve yiikseltir. Gece ameli giindiizden once, giindiiz ameli ge<;e
den once ona yiikseltilir. Onun ortiisii nur veya ate§tir. Eger onu a~
mi§ olsayd1, zatmm celal ve azameti mahlukatmm goziiniin ula§tlgl 
noktalan yakar giderdL . 

Ebu Ca'fer ibn Cerir Taheri der ki: Bize ibn Be§§ar ... Ebu Vail'den 
nakletti ki: 
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Adamm biri Abdullah ibn Mes'ud'un yanma geldi. ibn Mes'ud 
ona; nereden geldin? dedi. Adam; ~am'dan, dedi. Kiminle bulu§turi? 
deyince, adam; Ka'b ile, dedi. Ka'b sana ne anlattl? dedi. Adam; 
bana goklerin bir melegin omuzunda dondiigiinii soyledi, dedi. Abdul
lah ibn Mes'ud; sen onu yalanladm m1 yoksa tasdik mi ettin? dedi. 
Adam; ne tasdik ettim, ne de yalanlad1m, dedi. Abdullah ibn Mes'ud 
dedi ki: Samnm ki sen, ona gitmekle binegini ve yiikiinii heba etmi§
sin. Ka'b yalan soylemi§. Allah Teala <<Muhakkak ki ziUl olmasmlar 
diye· gokleri ve yeri tutan Allah'tlr. Eger zail olurlarsa andolsun ki, 
bundan soma onlan kimse tutamaz. ~iiphesiz ki 0, . Halim, Gafur 
oland1r.» buyuruyor. 

Bu rivayetin Ka'b'a ve Abdullah ibn Mes'ud'a isn9,di sahihtir. 
Sonra ibn Cerir Taheri bu haberi Abd ibn Humeyd kanahyla ... ibra
him'den nakleder ve der ki: Ciindeb el-Beceli, ~am'a Ka!b el-Ahbar'1 
ziyaret etmeye gitti. .. sonra hadisi oldugu gibi zikreder. Ben, Tuleytu7 
la'll Yahya ibn ibrahim ibn Miizeyn'in; ((Fakihlerin Hayat Tarzl» 
adm1 verdigl. eserinde gordiim ki; o bu haberi Muhammed ibn isa ka
nallyla ibn Vehb'den.. . Nakletmi§. ibn Vehb Malik'in; gokyiizii don
mez dedigini bildirmi§. Ve o bu ayeti delil olarak gosterdigi gibi, Mag
rib'de bir tevbe kap1s1 vard1r. Giine§ Batldan doguncaya kadar oras1 
a~1k kalacaktlr, hadisini delil olarak gostermi§tir. Ben derim ki: Bu 
hadis sahih kitaplarda vard1r. Allah en iyisini bilendir. 

42- Var giiQleriyle Allah'a yemin ettiler ki; kendile
rine bir uyariCI gelecek olursa; muhakkak ki, ummetlerin 
herhangi birinden daha dogru yolda olacaklardir. Fakat 
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kend.ilerine bir uyancl gelince; onlann sadece nefretlerini 
artird1. 

43 - Yeryiiziinde biiyUklenerek ve k!otii diizen kura
raik. Halbuki kotii diizen ancak ehline zarar verir. Once
kilerin siinnetini gormezler mi? Sen, AHah'm siinnetinde 
bir degi~iklik bulamazs1n. Sen AJlalh'1n siinnetinde bir 
ba~kala~ma da bulamazs1n. 

Biiyiiklenip Diizen Kuranlar 

Allah Teala, Kurey§'lilerin ve araplarm; kendilerine bir peygamber 
gelmezden once var gu~leriyle Allah'a yemin edip ((Ke.ndilerine bir uya
nci gelecek olursa; muhakkak ki ummetlerin herhangi birinden daha 
dogru yolda olacaklarml» soylediklerini haber veriyor. Yani kendilerine 
peygamber gonderilen btittin milletlerin hepsinden daha dogru yolda ola
caklanm soyltiyorlard1. Dahhak ve ba§kalan boyle derler. Nitekim Allah 
Teala bir ba§ka ayette §Oyle buyurmaktad1r: ((Demeyesiniz ki; Bizden 
once kitab, yalmz iki topluluga indi. Bizim ise onlarmkinden bile habe
rimiz yok veya demeyeseniz ki: Bize de o kitab indirilseydi, muhakkak 
ki onlardan daha fazla hidayete · ererdik. i§te size Rabb1mzdan apa~1k 
huccet, hidayet ve rahmet gelmi§tir. Artlk Allah'm ayetlerini yalanla
yandan ve onlardan ytiz ~evirenden daha zalim kimdir?» En'am (156-157) 

Bir ba§ka ayette de §oyle buyurur: ((oncekilerde oldugu gibi bizde 
de bir zikir bulunsayd1, Biz de elbet Allah'm ihlasa erdirilmi§ kuilan 
olurduk, derler. Sonunda O'na ktifr ettiler ama ilerde bileceklerdir.» 
(SaJfat, 168-170) . 

((Fakat kendilerine bir uyanc1 gelince,>> Bu, Hz. Muhammed (a.s.)
dir ve onun beraberinde getirmi§ oldugu ytice ve apac;1k kitab olan Kur'
an'dlr. ((Onlann sauece nefretlerini artlrdu> Onlarm ktiftirlerine ktiftir 
eklemekten ba§ka bir §eye yaramad1. Sonra Allah Teala bunun sebebini 
§Oyle ac;1kllyor: ((Yerytiztinde btiytiklenerek ve koti.i duzen kurarak.» 
Onlar Allah'm ayetlerine uymaktan btiytiklenip ka~tllar ve insanlan 
Allah yolundan allkoymak i~in kotti duzen ve hilelere ba§vurdular. K~tti 
duzen ve hile, ancak ehline zarar verir. ((Halbuki kotu duzen ancak eh
line zarar verir.>> Onun vebali ancak kendilerine dti§er, ba§kalanna degil. 

ibn Ebu Hatim dedi ki: Ali ibn Huseyn .. . Ebu Zekeriyya el-KUfi'
den nakletti ki; ona bir adam Rasulullah (s.a.)m §Oyle buyurdugunu 
bildirmi§: Kotti duzenden sakm, ~tinkti kotti dtizen ancak ehline zarar 
verir. Uc; §ey vard1r ki, kim onlan yaparsa o ya hile ya zulum veyahut 

F 

OJ 
d. 
rr 
rl 
b 
g 
k 

€ 

~ 

c 
c 

n 
p 
1: 
d 
l: 



Fatir, 42-43) HAD!SLERLE KUR' AN -I KERIM TEFS!R! 6713 

tersyiiz edili§ cezasma <;arp1lmadan kurtulamaz. Allah'm kitabmdan 
bunun tasdiki de §6yledir: «Halbuki kotii diizen ancak ehline zarar ve
rir.» Sizin zulmiiniiz ancak kendi nefsinizedir. Kim de donerse ancak 

. kendi aleyhine donmii§ olur. 
«Oncekilerin siinnetini gormezler mi?» Peygamberleri yalanlaYip 

onlarm emirlerine muhalefet etmeleri nedeniyle Allah'm onlan cezalan
d1rmasm1 gormezler mi? «Sen, Allah'm siinnetinde bir degi§iklik bula
mazsm.>> 0, degi§mez ve tebdile ugramaz. Her yalanlayan hakkmda ca
ri olan bir kanundur bu. «Sen, Allah'm siinnetinde bir ba§kala§ma da 
bulamazsm.» Allah bir kavim i<;in kotiiliik murad edecek olursa, onu 
geri <;evirecek yoktur. 0 kavmin iizerinden bu kotiiliigii kald1r1p ah
koyacak hi<; bir gii<; yoktur. 

44 - Yeryiiziinde gezip dola!?mazlar nn ki, kendile
rinden oncekilerin aklbetlerinin nasll oldugunu gorsiin
ler. Hem onlar, kendilerintlen daha da kuvvetliydiler. GOk
lerde de yerde de Allah'1 ~iz b1rakacalk hie; bir !?BY yok
tur. $iiphesiz ki 0; Alim, Kadir olandlr. 

45 - $ayet Allah, insanlan kazandlklanyla muaheze 
etmi!? olsayd1; onun iistiinde hi<; bir canh brraJkmazd1. Fa
kat onlan belli bir siireye kadar te'hir eder. Siireleri gel
digi zaman ise; muhakkak ki Allah; kullan i<;in Basir 
oland1r. 

Allah Teala buyuruyor ki : Ey Muhammed, senin kendilerine getir
mi§ oldugun risaleti yalanlayan §U yalanc1lara de ki: Yeryiiziinde gezin 
peygamberleri yalanlayanlarm akibetlerinin nas1l oldugunu goriin. Al
lah Teala'nm onlan ve benzeri kafirleri nas1l mahvettigine bakm. Onlar-

. dan geriye sadece yurdlan kalml§br. Kuvvetin zirvesine saymm ve hazlr
hgm son noktasma, mal ve evlad <;oklugna ula§tlktan sonra· sahip ol-
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duklan nimetler ellerinden almmi§ ve hi~ bir §ey kendilerine fayda sag
lamami§tlr. Allah'm azabm1 hi«; bir _§ey allkoyamami§tlr. Rabbmm em
ri geldiginde, Onu aciz b1rakacak hi~ bir §ey yoktur. 0, goklerde ve yer
de bir §eyin olmasm1 murad edecek olursa, o §ey muhakkak yerine gelir. 
«f;)iiphesiz ki 0, Alim, Kadir oland1r.» Biitiin varllklarm durumunu bilir 
ve hepsine giicii yeter. 

«f;)ayet Allah, insanlan kazand1klanyla mu9.heze etmi§ olsayd1; 
onun iistiinde hi~ bir canh b1rakmazd1.» Eger Allah Teala kullanm gii
nahlarmdan dolayl sorumlu tutup yakalayiVerseydi,. biitiin yeryiizii hal
kim helak ederdi. Onlarm sahib olduklan canhlan ve nz1klan da yok 
ederdi. ibn Ebu Hatim dedi ki: Bize Ahmed ibn Sinan.. . !_J:)dullah'm 
§Oyle dedigini nakletti: Ademoglunun giinahlarmdan dolay1 neredeyse 
hayvanlar inlerinde azab goreceklerdi. Sonra o, bu ayeti okumu§. Said 
ibn Ciibeyr' ve Siiddi «Qnun iistiinde hi~ bir canh b1rakmazd1.» Kavli 
h~kkmda §Oyle demi§tir: yagmur yagmaz ve biitiin canhlar oliip giderdi. 

«Fakat onlar belli bir siireye kadar te'hir eder.» Onlan k1yamet gii
niine kadar bekletir ve o giin kendilerini hesaba ~eker. Her amel edeni 
ameline gore miikafatlandmr. itaat ehlini sevftb, giinahka,rlan da ceza 
ile cezalandmr. Bunun i~in buyuruyor ki: «Siireleri geldigi zaman ise; 
muhakkak ki Allah; kullan i~in Basir oland1r.» 

FATIR SiJRESiNiN. SONU 
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YASiN SURESi 
-

(Mekke'de nazil olmu§tUr) 

Ebu isa et-Tirmizi der ki: Bize Kuteybe ve Siifyan ibn Vaki... Enes'
ten nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: Her §eyin bir kalbi 
vard1r. Kur'an'm kalbi de Yasin'dir. Kim, Yasin'i okursa Allah Teala 
onun bu Yasin okumasma mukabil on kerre Kur'an okumu§ sevabm1 
yazar. Sonra Tirmizi, bu hadis garibtit, sadece Humeyd ibn "Abdurrah
man'dan nakledilen bu rivayetiyle onu biliyoruz, der. Raviler arasmda 
yer alan Harlin Ebu Muhammed mec;hul bir ki§idir. Bu konuda Ebu Be
kir es-s1ddik (r.a.)dan menkUl bir rivayet varsa da isnad1 zaYif oldugu 

· ic;in sahih saYilmaz. Ebu Hiireyre'den naklinin ise iizerinde durulmas1 
gerekir. Ebu Bekir es-S1ct"dik'dan naklettigi rivayeti Hakim Tirmizi, «Ne
vadir el-Usul» isimli kitabmda nakleder. Ebu Hiireyre'den nakledilen 
rivayeti ise §Oyledir: Ebu Bekr el-Bezzar ... Ata ibn Ebu Rebah kanahyla 
Ebu Hiireyre'den nakleder ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§: Her 
§eyin bir kalbi vard1r. Kur'an'm kalbi de Yasin'dir. Sonra Ebu Bekr el
Bezzar der ki: Biz bu rivayetin ancak Zeyd kanahyla Humeyd'den gelmi§ 
biliyoruz. Hafiz Ebu Ya'la der ki: Bize ishak ibn Ebu israil... Hasan'dan 
nakletti ki; o Ebu Hiireyre'nin §Oyle dedigini duydum, demi§tir: Rasu
lullah (s.a.) buyurdu ki: Kim, bir gece Yasin'i okursa sabahleyin giina
hi bagi§lanrm§ olarak kalkar. Kim, Duhan suresini (Ha-mim) okursa 
sabahleyin gii~ah1 bagi§lanmi§ olarak kalkar. Bu hadisin isnad1 saglam- . 
d1r. 

ibn Hibban Sahih'inde der ki: Bize Muhammed ibn ishak ... Ciin
deb ·ibn Abdullah' dan nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: 
Kim, bir gece Allah nzasm1 gozeterek Yasin okursa o, bagi§lamt. 

imam Ahmed ibn Hanbel dedi ki: Bize Arim ... Mak1l ibn Yesar'dan 
·nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§: Bakara suresi Kur'an'm 
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tepesi ve zirvesidir. Onun her ayetiyle birlikte seksen melek inmi§tir. 
Ayet el-Kiirsi Ar§'m altmda <;:Ikanlrm§ ve onunla Bakara suresi diger
lerinden aynlml§tlr. Yasin ise Kur'an'm kalbidir. Bir ki§i Allah'1 ve ahi
ret yurdunu kasd ederek Yasin'i okursa mutlaka bagi§lamr. OHilerini
zin iizerine Yasin'i okuyunuz. Nesei de Gece ve Giindiiz babmda bu ha
disi Muhammed ibn Abdii'l-A'la kanahyla .. . Ma'kil ibn . Yesar'dan 
nakleder. Sonra imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Arim ... Ma'kil 
ibn Yesar'dan nakletti ki; Rasulullah (s.a .) §byle buyurmu§: Yasin'i olii
leriniz iizerine okuyunuz. Ebu Davud ve Nesei de bu hadisi Cece ve Giin
diiz babmda, ibn Mace ise Abdullah ibn Miibarek kanahyla Makil ibn 
Yesar'dan naklederler. Nesei'nin rivayetinde Makil ibn Yesar'dan nak-

·Ieden, Ebu Osman'd1r. Bu sebeple baz1 bilginler demi§lerdir ki : Bu sure
nin hususiyetlerinden olarak, herhangi bir zor i§ ic;:in Y9,sin okunursa 
mutlaka Allah 6 i§i kolayla§tlnr. Oliiniin ba§mda Yasin okunmas1 onun 
iizerine rabmet ve bereketi indirecegi gibi, ruhunun c;:abucak kabzolma
Slm da kolayla§tlnr. Allah en iyisini bilendir. 

imam Ahmed merhum der ki : Bize Ebu Mugire Safvan'dan nak
letti ki; o §byle demi§tir : Ya§hlar derlerdi ki : Oliiniin ba§mda Yasin oku
nursa onun azab1 hafifletilir. Ebu Bekr el-Bezzar der ki : Bize Seleme ibn · 
~ebib .. . ibn Abbas'tan nakietti ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§tur: 
Ummetimden her insanm kalbinde Yasin'in bulunmasm1 herkesin onu 
ezberlemesini arzu ederdim. 

1 - Ya, Sin. 
2 - · Kur'an-1 Hakim'e andolsun ki; 
3 - Sen, elbette gonderilmi!? peygamberlerdensin, 
4 - S1rat-1 Mustakim uzere. 
5 - Bu; Aziz, Rahim'in indirmesidir. 
6 - Babalan uyanlmachg1ndan gaflet i~inde kalmu~ 

bir kavmi uyarman i<;in. 
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7 - Andolsun ki onlann, <;ogunun. uzerine soz hak ol
mu~tur. Onlar artlk iman etmezler. 

Surelerin . ba§mdaki alfabetik harfler konusunda Bakara Suresinin 
ba§mda soz edildi. ibn Abbas, ikrime, Dahhak, Hasan ve Siifyan ibn 
Uyeyne'den nakledilir ki; Yasin kelimesi; ey insan, demektir. Said ibn 
Ciibeyr de Habe§ dilinde Yasin kelimesinin; ey insan, anlamma geldigini 
bildirir. Malik ise Zeyd ibn Eslem'den; Yasin'in, Allah'm isimlerinden 
bir isim oldugunu nakleder. 

«Kur'an-1 Hakim'e andolsun ki;» Oniinden ve arkasmdan batllm 
s1zmad1g1 bu muhkem kitaba. «Sen, elbette gonderilmi§ peygamberler
densin, S1rat-1 Miistakim iizere.» Ey Muhammed, sen saglam bir nizam, 
dil ve dosdogru bir §eriat iizere gonderilmi§ bir peygambersin. «Bu; Aziz, 
Rahim'in indirilmesidir.» Senin getirmi§ oldugun bU din, bu nizam, bu 
dosdogru yol, mii'min kullarma aciyan izzet sfl . .hibi zat tarafmdan indi
rilmi§tir. Nitekim ayn1 mealde §ura suresinde de §Oyle buyurulur: «i§
te sana da buyrugumuzla Cebrail'i gonderdik. Sen o~celeri kitab nedir, 
imam nedir bilmezdin. Fakat Biz, onu kullanm1zdan diledigimizi onunla 
dogru yola eri§tirdigimiz bir nur k1ld1k. §iiphesiz sen de insanlara; gok
lerde olanlar, yerde olanlar kendisiniri olan Allah'm yolunu, dogru yolu 
gostermektesin. iyi bilin ki, i§ler sonunda Allah'a doner.» (~ura, 52-53). 

<<Babalan uyanlmad1gmdan gaflet i~inde kalml§ bir kavmi uyar
man i~in.» Yani araplan. Qiinkii araplara RasUlullah'tan once bir uya
nc1 gelmemi§ti. Yalruzca araplarm zikredilmesi ba§kalarma da peygam
berin gelmemi§ oldugunu gerektirmez. Nitekim baz1 ferdlerin zikredil
mesi umumun nefyini icabettirmez. Rasulullah (s.a.)m peygamberli
ginin umuma ait oldugunu bildiren miitevatir hadislerle ayetlerin zik
ri A'rat suresinde ge~mi§ti. 

<<Andolsun ki onlarm, ~ogunun iizerine soz hak olmu§tur.» ibn Ce
rir Taberi der ki: Onlarm ana kitapta inanmayacaklan kesinkes bildi
rildigi i~in, onlardan <;ogunun iizerine azab vacib olmu§tur. «Onlar ar
t1k iman etmezler.» peygamberleri tasdik etmezler. 
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8 - Dogrusu · Biz; onlann boyunlanna, ~enelerine ka · 
dar varan demir halkalan geyirdik. Bunun i~in art1k bW1-
lari yukan ka1ln.iktlr. 

9 - Onlerinden bir sed· ve arkalanndan da bir sed 
c;ekmifjizdir. Gozlerini perdelemifjizdir. Bu yuzden artlk 
goremezler. 

10 - Onlan ister korkut, ister korkutma; onlar ~in 

biroir, iman etmezler. 

11 -Sen, ancak zikre ittiba eden ve gormeden Rah
man'dan ikorkan1 uyanrs1n. Artlk ona magfiret ve yuce 
miikafat1 miijdele. 

·12 - Suphesiz ki oluleri Biz diriltiriz Biz. ifjledikleri
ni ve ;geride biraktlklanru Bi,z yazanz. 'Biz, her fjeyi apa
c;rk bir kitabta sayiDlfjlZWr. 

Boyunlarma Demir Halkalar Vurulanlar 

Allah Teala buyuruyor ki : Aleyhlerinde §akavetin kesinkes yazll
Inl§ oldugu bu ki§ilerin hidayete ula§malan; eli c;enesinin altmdan bir
le§tirilerek zincire vurulmu§ ve ba§l yukanya dogru dikili kalml§ kim
selerin kurtulu§undan farks1zd1r. ( ~ ~ ) kelimesi; ba§l kalklk 
olan demektir. 

( ... ) 
A vfi, ibn Abbas'tan naklen «Dogrusu Biz; onlarm boyunlarma, c;e

nelerine kadar varan demir halkalar gec;irdik.» kavli hakkmda §i:iyle de
mi§tir: Bu ayet Allah Teala'mn «Elini de boynuna yapl§lk tutma» 
(isra, 29) kavli gibidir. Yani onlann elleri boyunlarma baglanml§ ve 
arbk onun iyilikle ac;rnaya giic;leri yetmez, demektir. Miicahid ise 
( ~ ~ ~ ) ifadesinin §U anlama 'geldigini bildirir: Onlann ba§
lan kalk1ktlr. Elleri ag1zlarmm iizerine dii§IDii§tiir ve her tiirlii hayu-
dan ahkonulmu§lardlr. · : . 

«Onlerinden bir sed ve arkalarmdan da· blr sed c;ekmi§izdir.» Mii
cahid; hakkl i:inleyen bir engel, demi§tir. Onlar·- i:inlerinden ve arkala-
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rmdan engellendikleri i~in haktan tereddut ederler. Katade ise bu sed
lerin, sap1khkiar · oldugunu bildirir. 

«Gozlerini perdelemi§izdir.>> Gozlerini hakka kar§l ortmti§U.zdur. 
<<Bu yuzden artlk goremezler.» Hay1rdan faydalamp da hakka dogru 
yq

1
l bulamazlar. ibz: Cerir Taberi, ibn Abbas'tan nakleder ki; o, bu ayeti 

( ~~ij ) §eklinde ayn ile okur ve; gece kar~nllgma t~tulplU§ goz
ler gibi k1ld1k, anlamm1 verirmi§. Abdurrabman Ibn Zeyd Ibn Eslem de 
der ki: Allah onlarla islam ve iman arasma bu seddi germi§tir. Dolayi
siyla onlar islam'a teslim olamazlar. Sonra Abdurrahman ibn Zeyd ibn 
Eslem §U ayeti okumu§tur: «Dogrusu uzerlerine Rabbmm sozu hak 
olanlar inanmazlar. Onlara her ttirlu ayet gelse bile Elem verici azab1 
gorunceye kadar.» ( Yunus, 96-97) Sonra devamla §6yle demi§: Allah'm 
allkoydugunu dogru yola getirecek kimse yoktur. 

ikrime der ki": Ebu Cehil; Muhammed'i gorursem mutlaka §oyle ve 
§Oyle yapanm, dedi. Bunun uzerine «Dogrusu Biz; onlann boyunlarma, 
cenelerine kadar varan demir halkalar ge~irdik. Bunun i~in artlk ba§
lan yukan kalk1kt1r. Onlerinden bir sed ve arkalarmdan da bir sed <;ek
mi§izdir. Gozlerini perdelemi§izdir. Bu yuzden artlk goremezler.» ayeti 
nazil oldU. ikrime der ki: Ebu Cehil'e; i§te §U Muhammed'dir, diyorlar
dl da o, nerede o? Nerede o? diyor ve goremiyordu. Bu rivayeti ibn Ce
rir Taberi nakleder. 

· Muhammed ibn ishak der ki: Bize Yezid ibn Ziyad Muhammed 
ibn Ka'b'm §Oyle dedigini nakletti: Halkm oturdugu bir s1rada Ebu 
Cehil dedi ki: Siz kendisine uydugunuz takdirde Muhammed sizin kral
lar olacagm1z1 iddia ediyor. Oldugunuz zaman tekrar dirileceginizi one 
suruyor. Urdun bah~elerinden -daha guzel bah~elerinizin olacagm1 soy
luyor. Ona muhalefet ettiginiz zaman da buttin bunlardan allkonaca
gmizl, oldukten sonra dirilip cehennemde azab goreceginizi haber ve
riyor. Bu s1rada Hz. Peygamber ~1kageldi elinde bir avu~ toprak vard1: 
Allah Teala onlarm gozlerini kapad1, Rasulullah (s.a.) o toprag1 ba§
larmm tizerinden serpiyor ve Yasin suresinin ba§taraflm okuyordu: 
«Ya-Sin, Kur'an-1 Hakim'e andolsun ki. .. » nihayet «Onlerinden bir sed 
ve arkalanndan da bir sed ~ekmi§izdir. Gozlerini perdelemi§izdir. Bu 
ytizden artlk goremezler.» ayetine gelince; Rasulullah (s.a.) ihtiyacm1 
gidermek i~in ~1k1p gitti. Onlar Hz. Peygamberin girecegi kap1dan gir
mesini hala bekleyeduruyorlardl. Sonra evden bir ba§kas1 di§an ~1ktl 
ve; ne bekliyorsunuz? dedi. Onlar; Muhammed'i bekliyoruz, dediler. 0 
da; Muhammed buradan ~1ktl, dedi. Hepinizin ba§ma toprak serpti, 
sonra da ihtiyacm1 gidermek i~in ~1ktl gitti, dedi. Onlardan her biri 
ba§mdaki toprag1 silkelemeye koyuldu. ikrime der ki: Hz. Peygambere 

Tefstr, C : XII; F . 422 
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Ebu Cehil'in sozii ula§tlrtldigmda buyurdu ki: Evet, ben de bunu soy
liiyorum. Ben onlan kesecegim. Ebu Cehil de bunlardan birisidir. 

«Onlan ister korkut, ister korkutma; onlar i<;in birdir, imfm et
mezler.» Allah Teala onlann aleyhinde sap1khk miihriinii basrm§tlr. 
Uyarman onlara hi<; fayda saglamaz ve bundan etkilenmezler. Bu aye-

.. tin benzeri Bakara suresinde: «l?iiphesiz ki o kiifretmi§ olanlan uyar
san da uyarmasan da birdir, inanmazlar.» (Bakara, 6) ve Yunus sure
sinde: «Dogrusu, iizerlerine Rabbmm sozii hak olanlar inanmazlar. 
Onlara her tiirlii ayet gelse bile. Elem verici azab1 goriinceye kadar.>> 
(Yunus, 96-97) ge<;mi§ti. 

«Sen, ancak zikre ittiba eden ve goremeden Rahman'dan korkam 
uyanrsm.» Senin uyarm ancak Kur'an-1 Azim'e uyan mii'minlere fay
da saglar. Onlar Allah'tan ba§ka kimsenin gormedigi yerde Allah'tan 
korkarlar ve Allah'm kendilerini gozledigini ve yaptlklanm bildigini 
kabUl ederler. «Artlk ona bir magfiret ve yiice bir miikafatl miijdele.» 
Giinahlanmn bagi§lanmasmi, giizel ve biiyiik bir miikatatl miijdele. 
Nitekim Allah Teala Miilk suresinde de §6yle buyurur: «Muhakkak ki 
gormeden Rablarmdan korkanlar i<;in, bir magfiret ve biiyiik bir mii
kafat vard1r.>> (Miilk, 12). 

Sonra Allah Teala buyuruyor ki: <<l?iiphesiz ki oliileri Biz dirilti
riz Biz.>> K1yamet giiniinde. Bu ayette aym zamanda Allah Teala'mn 
kalbleri dalaletle sonmii§ bulunan kafirlerden diledigini dirilterek· hak
ka, hidayet edecegine i§aret vard1r. Nitekim kalblerin kararmasmdan 
soz eden ayet-i kerime'nin devammda da §6yle buyurmaktad1r: <<Bilin
ki; muhakkak Allah, oliimiinden sonra yeryiiziinii diriltir. Dogrusu 
Biz, size akledesiniz diye ayetleri a<;1klad1k.>> (Hadid, 17). 

«i§Iediklerini ve geride b1raktlklanm Biz yazanz.>> i§ledikleri amel
leri Biz yazanz. «Geride biraktlklan>> kavli iizerinde iki ayn gorii§ var
dlr: Birincisi, onlann bizzat kendilerinin yaptlklan amelleri Biz 
yazanz ve oldiikten sonra b1raktlklan izleri de kaydeder ve bu
na gore onlan miikatatlandmnz. Eger b1rakbklan eserler hay1r 
ise; hay1r ile, §er ise, §er ile onlan cezalandmnz. Nitekim Rasulullah 
(s.a.) buyurur ki: Kim islam'da giizel bir siinnet koyarsa, onun miika
fatl ve kendisinden sonra onunla amel edenin miikatatl onlann e.cirle
rinden hi<; bir §ey eksiltilmeksizin ona yaz1hr. Kim de islam'da kotii bir 
yol a<;arsa, onun giinah1 ve ondan sonra onunla amel edenlerin giinah1 
onlarmkinden hi<; bir §ey eksiltmeksizin onun iizerine yaz1hr. Bu ha
disi Miislim, ~?u'be kanahyla ... Cerir ibn Abdullah el-Beceli'den nakle
der. ibn Ebu Hatim de aym hadisi babas1 kanahyht .. . Cerir ibn Abdul
lah'tan nakleder ve uzun olarak kaydettikten sonra da bu ayet-i keri
me'yi zikreder. Muslim de aym hadisi Ebu Avane kanahyla . .. Cerir'den 
nakleder. 
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Bir ba§ka hadis te Miislim'in Sahih'inde Ebu Hiireyre'den nakledi
len §U hadistir ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurur: 

tnsan oldiigii zaman; onun ameli kesilir. Ancak ii~ §ey miistesna
dir: C~ri olan bir sadaka, yararlamlan bir ilim ve ki§iye dua eden salih 
bir evlad. 

Siifyan es-Sevri Ebu Said'den nakleder ki; o, Miicahid'in <<~iiphesiz 
ki olilleri Biz diriltiriz Biz ... » ayeti konusunda §oyle dedigini bildirir: 
Onlarm sap1khktan geriye b1raktlklan §eyleri de biz yazanz. ibn Ebu 
Lehia, Ata ibn Dinar kanahyla ... Said ibn Ciibeyr'in «i§lediklerini ve 
geride b1raktlklanm Biz yazanz.» kavli konusunda §Oyle dedigini nakle
der: Geriye b1raktlklan; ortaya koyduklan kaide ve kurallard1r. Ken
dileri oldiikten sonra tabileri o kaidelere gore hareket ederler. Eger bu 
kaideler hay1rh ise, o ki§i i~in de bu kaideleri uygulayanlarm ecirleri 
kadar ecir yaz1hr. Ve yaptlklarmm miikafatmdan hi~ bir §ey eksiltil
mez. ~ayet kotii ise, onlarm giinah1 kadar onun iizerine giinah yaz1hr 
ve yaptlklannm giinahlarmdan hi~ bir §ey eksiltilmez. Bu gorii§leri ibn 
Ebu Hatim de zikreder ki Begavi'nin tercih ettigi gorii§ de budur. 

ikinci gorii§e gelince; «Geride b1raktlklanm Biz yazanz.» kavlin
den maksad, itaat veya isyan konusundaki te'sirlerini biz yazanz, de
mektir. ibn Ebu Necih ve ba§kalan, Miicahid'den naklen derler ki: i§
ledikleri amelleri ve geride b1raktlg1 ad1mlanm Biz yazanz. Hasan ve 
Katade de geride b1raktlklarmm, ad1mlan anlamma geldigini soylerler. 
Hatta Katade der ki: Ey Ademoglu, Allah Teala senin i§lediklerinden 
herhangi bir §eyi gormeyecek olsayd1, §U ad1mlardan riizgarm ahp go
tiirdiigiinii gorniezdi. Fakat 0, Ademoglunun biitiin ad1mlanm ve 
amellerini saym1§, hatta bu ad1mlarmm Allah'a itaat yolunda m1, 
yoksa isyan yolunda m1 atlld1klanm kaydetmi§tir. Sizden biriniz Al-
lah yolunda eser b1rakmak isterse onu yapsm. " 

Bu anlamda bir~ok hadis-i §erif varid olmu§tur: 

1 - imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Abdiissamed ... Cabir 
ibn Abdullah'm §oyle dedigini nakletti: Mescidin etrafmdaki yerler 
bo§ kalmi§tl. Seleme ogullan mescidin yakmmda bir yere ta§mmak 
istediler. Rasulullah (s.a.)a bu durum bildirilince buyurdu ki: Bana 
ula§tlgma gore siz, mescide yakm bir yere ta§mmak istiyormu§sunuz? 
Onlar; evet ey Allah'm Rasulii, biz bunu istiyoruz, dediler. Rasulullah 
(s.a.) buyurdu ki: Ey Seleme ogullan, sizin yurdunuz sizin eserlerinizi 
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yazar, sizin yurdunuz sizin adimlanmzi kaydeder. Bu rivayeti Muslim, 
Said kanahyla ... Cabir'den nakleder. 

2 - ibn Ebu Hatim der ki : Bize Muhammed ibn Yezid .. . Ebu 
Said el-Hudri'den nakletti ki; Seleme ogullari Medine'nin di§ k1smmda 
bir yerde imi§ler. Mescide yakm bir yere ta§mmak istediklerinde «:;;up
hesiz ki oltileri Biz diriltiriz Biz. i§lediklerini ve geride b1raktlklanm 
Biz yazanz.)) ayeti nazil olmU§. Bunun tizerine Hz. Peygamber onlara 
demi§ ki: Sizin geride b1raktigmiz ad1mlar yaz1hyor. Bunun tizerine 
onlar yerlerini degi§tirmekten vazgec;mi§ler. Bu ayet-i kerime'nin tef
sirinde bu hadisi Tirmizi, Muhammed ibn Vezir kanahyla Ebu Said el
Hudri'den nakletmekte mtinferid kalmi§tlr. Ve hadisin arkasmdan da; 
bu hadisin Sevri'den nakli hasendir, garibtir, diye ilave etmi§tir. Ha
disi ibn Cerir Taheri de . Stileyman ibn Orner ibn Halid kanahyla ... 
Ebu Said el-Hudri'den nakletmi§tir. 

Bu hadis Sevri'nin di§mda ba§ka yollarla da rivayet edilmi§tir. Ni
tekim Hafiz Ebu Bekr el-Bezzar der ki: Bize Abbad ibn Ziyad .. . Ebu 
Said'in §Ciyle dedigini nakletti : Seleme ogullan Hz. Peygambere evleri-

. nin mescide uzak oldugunu bildirerek dertlendiler. Bunun tizerine «i§
lediklerini ve geride biraktlklanm Biz yazanz.)) ayeti nazil oldu da, on
lar yerlerinde ikamet edip kald1lar. Yine Ebu Bekr el-Bezzar der ki: 
Bize ibn el-Mtisenna .. . Ebu Said el-Hudri'den yukandaki hadisi riva
yet etti. Bu ayetin ntizulti konusunda bu rivayetin zikredilmesinde ga
riblik vard1r. Qtinkti sure btittintiyle Mekke'de nazil olmu§tur. Allah 
en iyisini bilendir. 

3 - ibn Cerir Taheri der ki: Biz Nasr ibn Ali .. . ibn Abbas'tan 
nakletti ki; o §Ciyle demi§: Ansar'm yurdu mescidden uzaklarda idi. 
Onlar mescide yakm bir yere ta§mmak istediklerinde bu ayet nazil ol
du. Bunun tizerine onlar; yerimizde oturur kalmz, dediler. ibn Cerir 
bu rivayeti naklederse de onda merfu' hie; bir §ey yoktur. Taberani ve 
Abdullah ibn Muhammed ibn Said ibn Ebu Meryem kanahyla ... Ab
dullah ibn Abbas'tan nakleder ki; o, §Ciyle demi§: Ansar'm yurdu mes
cidden uzakta idi. Onlar mescide yakm yere ta§mmak istediler de, «i§
lediklerini ve geride b1raktlklanm Biz yazanz.)) ayeti nazil oldu. Bu
nun tizerine yurdlarmda durup kald1lar. 

4 - imam Ahmed der ki : Bize Hasan ... Abdullah Amr'dan nak
letti ki; o §Ciyle demi§: Medine)de bir adam vefat etti. Rasulullah (s.a.) 
namazm1 k1hp buyurdu ki: Ke§ki o dogdugu yerden ba§ka bir yerde 
olmti§ olsayd1. Halktan birisi; neden ey Allah'm Rasulti? dediginde, 
Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : Ki§i dogdugu yerden ba§ka bir yerde 
oltirse, dogdugu yerden izinin kesildigi yere kadar kendisi ic;in cennet
te olc;ti konulur. Bu hadisi Yunus ibn Abd'til-A'la .. . Abdullah'tan nak
leder. ibn Cerir Taheri de der ki : Bize Abd ibn Humeyd ... Sabit'in 
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§Oyle dedigini bildirdi: Enes ile birlikte yti.riidiim ve yiiriiyti.§iimii hlz
landlrdmi. Enes elimi tuttu ve birlikte yti.riidiik. Namaz k1ldlk, biti
rince dedi ki: Ben Zeyd ibn Sabit'le yti.riidiim ve yiiriiyii§ii
mii h1zland1rd1m. 0 dedi ki: Ey Enes bilmez misin, ad1mlar ya
Zlllyor? Bilmez misin ad1mlar yaz11lyor? Bu sozle bir onceki soz 
arasmda bir c;eli§ki yoktur. Hatta ikisi arasmda dikkat ve delalet 
baklmmdan birbirine benzerlik vard1r. <;iinkii ad1mlarm yaz1lmas1 ile 
haytr veya §er yolunda onderlik edenlerin davram§larmm yaz1lmas1 
arasmda c;eli§ki yoktur. Bunun yaz1lmas1 daha da uygundur. Allah en 
iyisini bilendir. 

<<Biz, her §eyi apac;1k bir kitabta sayrn1§1zd1r.» Biitiin varllklar 
tevh-i Mahfuz'da satlrlara dokiilmii§ bir kitabta kaydedilip yazlliDl§
tlr. ( .:.~-:·ti\.L. ':II ) kelim~si, burad~ kitabm anas1 demekt~r. Mii~ahid, 
Katade ve Abdurrahman Ibn Zeyd Ibn Eslem boyle derler. Isra suresin
de yer alan «0 giin biitiin insanlan, imamlan ile c;agmnz.» (isra, 71) 
ayeti de; yapt1klan amellerin haytr veya §er olduguna §ehadet eden 
amellerini havi kitablanyla c;agmnz, demektir. Nitekim Ziimer sure
sinde de §6yle buyurulur: «Kitaplar konmu§ ve peygamberler ile §a
hidler getirilmi§tir.» (Ziimer, 69) . Kehf suresinde de §Oyle buyurulur: 
«Kitab konuldugunda, suc;lularm onda yaz1ll olanlardan korktuklarml 
goriirsiin. Vah bize, eyvah bize, bu F-~:;::.L nas1l olmu§ da kiic;iik biiyti.k 
bir §ey b1rakmaks1zm _hepsini saym1§? derler. <;iinkii biitiin i§ledikle
rini haz1r bulurlar. Ve Rabbm kimseye asla zulm~tmez.» (Kehf, 49) . 
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13 - Onlara misal olarak ~u kasaba halk1n1 anlat: 
Hani oraya elc;iler gelmi~lerdi . 

14 - Hani onlara iki elc;i ,g6ndermi~tik de bunlan 
yalanlam1~lardl. Bunun uzerine Biz de uc;uncusuyle des
teklemi~tik ,de: Biz, size g6nderilmi~ elc;ileriz, demi~lerdi. 

15 - Onlar da; siz, ancak bizim gibi birer insans1n1z. 
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Rahman size hi·c; bir ~ey indirmemi~tir. Siz, sadece yalan 
soyluyorsunuz, · ctemi~lerdi. 

16- Dediler ki: Rabb1m1z bilir ki biz, muhakkak size 
gonderilmi~ elc;ileriz. 

17 - Bize du~en, sadece apru;1k tebligdir. 

0 Kasaba Halk1 

Allah Teala buyuruyor ki: Ey Muhammed, seni yalanlayan kav
mine «Misal olarak §U kasaba halkm1 anlat: Hani oraya el~iler gel
mi§lerdi.» 

ibn ishak, ibn Abbas'tan, Ka'b el-Ahbar'dan Vehb ibn Miineb
bih'ten kendisine aktanld1gma gore bu kasabamn Antakya §ehri ol
dugunu soylemi§tir. Buramn Antihas ibn Antihas ( ~I ) de
nilen bir krah varmi§. Burada putlara tap1hrm1§. Allah, oraya uc; pey
gamber gondermi§. Bunlar Sad1k, Saduk ve ~ell1m isimlerini ta§Iyor
larffil§. Arttakya halk1 onlan yalanlami§lar. Biireyde ibn Husayb, ik
rime, Katade ve Ziihri de bu kasabamn Antakya oldugunu zikretmi§
lerdir. K1ssamn tamamlanmasmdan sonra anlatacag1m1z gibi, baz1 
imamlar kasabanm Antakya olu§unu mii§kil gormii§lerdir. 

«Hani onlara iki elc;i gondermi§tik de bunlan yalanlami§lardL» 
Yalanlamaya koyulunca «Bunun iizerine Biz de iic;iinciisiiyle destek
lemi§tik.>> Uc;iincii bir peygamber gondermekle, · onlan desteklemi§ ve 
takviye etmi§tik. ibn Ciireyc, Vehb ibn Siileyman kanahyla ~u'ayb el
Ciibbai'nin §oyle dedigini bildirir : ilk gonderilen iki elc;inin ad1; ~em'
un ve Yuhanna idi. Uc;iinciiniin ad1 ise Bols idi. Kasaba da Antakya idi. 

«Biz, size gonderilmi§ elc;ileriz, demi§lerdi.» 0 kasaba halkma; biz 
size, sizi yaratan Rabb1mz tarafmdan gonderilmi§ el~ileriz . Sizin O'na 
kulluk etmenizi, §irk ko§mamamz1 emrederiz, demi§lerdi. Ebu'l-Aliye 
boyle der. Katade ibn Duame ise, bunlarm Hz. isa'mn Antakya halkma 
gonderdigi elc;iler oldugunu iddia etmi§tir. «Onlar da: Siz, ancak bizim 
gibi hirer insansm1z, demi§lerdi.» Siz be§er, biz be§er, bize neden va
hiy gelmiyor da size vahiy gonderiliyor? demi§lerdi. Eger siz elc;i olsay-

. dlmz, melek olurdunuz, insan olmazdm1z, demi§lerdi. Bu, peygamber
leri yalanlayan her iimmetin benzer durumudur. Nitekim Allah Teala 
bunlar hakkmda Tegabiin suresinde §oyle buyurur: «Bunun sebebi §U
dur: Onlara peygamberleri apac;1k belgelerle geliyordu da onlar; bizi 
b1r be§er mi dogru yola gotiirecek, demi§lerdi.» (Tega.biin, 6) Onlar bu 
durumu hayretle kar§1lay1p elc;ileri inkar etmi§lerdi. ~itekim ibrahim 
suresinde de §oyle buyuruluyor: «Siz de ancak bizim gibi sadece birer 
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insansm1z. Siz, bizi atalanm1zm tapmd1g1 §eylerden dondurmek isti
yorsunuz. Oyleyse bize a~1k bir delil getirin, demi§lerdir.JJ (ibrahim, 
10). Aym durumu anlatan Kur'an-1 Kerim, Mu'minun suresinde §6y
le buyurur: HEger kendiniz gibi bir insana boyun egecek olursamz, 
htisrana ugrayacagm1zda hi~ §Uphe yoktur.JJ (Mu'minun, 34). isra su
resinde ise §6yle buyurulur: «Onlara hidayet geldigi zaman insanlan 
iman etmekten ahkoyan, sadece: Allah, bir peygamber olarak bir be
§er mi gondermi§tir? demeleridir.)) (isra, 94) . Bunlar da aym §eyi soyle
mi§lerdi: «Siz, ancak bizim gibi birer insans1mz. Rahman size hi~bir §ey 
indirmemi§tir. Siz, sadece yalan soyltiyorsunuz, demi§lerdi. Onlar; Rab
brmiz bilir ki biz, . muhakkak size gonderilmi§ el~ileriz, dediler.JJ Ken
dilerine gonderilen u~ peygamber de; Allah bilir ki biz, size O'nun ta
rafmdan gonderilmi§ peygamberlefi.z. Eger yalan soylemi§ olsayd1k Al
lah bizden en ag1r bi~imde intikam ahrd1. Fakat Allah bizi yuceltecek 
ve sizin uzerinize hakim k1lacaktlr. Ak1betin kimin olacagm1 yakmda 
bileceksiniz diyerek cevab vermi§lerdi. T1pk1 Allah Teala'nm Ankebut 
suresinde buyurdugu gibi: HDe ki: ~ahid olarak benimle sizin aramz
da Allah yeter. 0 goklerde ve yerde olam bilir. Bat1la inamp Allah'a 
kufredenler, i§te onlar husrana ugrayanlann kendileridir.JJ (Ankebut, 
52) . 

((Bize dti§en, sadece apa~1k tebligdir.JJ Onlar derler ki: Bizim uzeri
mize dti§en, sadece bizim size peygamber 0!::..:..ak gonderildigimiz §eyleri 
teblig etmemizdir. Eger siz itaat ederseniz, bahtiyar olur, dunya ve 
ahirette mutluluga kaVU§Ursunuz. Davetimize icabet etmezseniz, bu
nun ak1betini ilerde bileceksiniz. Allah en iyisini bilendir. 

18- Onlar: Dogrusu, sizin yuzunuzden ugursuzluga 
ugrad.I:k.. Vazgec;mezseniz andolsun ki sizi t~layacagrz . 

. Ve bizden size, elim bir azab dokunacaktlr, dediler. 
19 - Dediler k~: Ugursuzlugunuz sizinledir. Size ogut 

verildi ·diye mi? Hayrr siz, c;ok a~rn giden bir kavimsiniz. 

Bu s1rada kasaba halkl onlara dediler ki : <(Dogrusu, sizin yuzu.:'" 
nuzden ugursuzluga ugrad1k.Jl Sizin vas1tamzla bizim hayatlm1z i~in 

iyilikler olacagm1 gormuyoruz. Katade de der ki: Onlar bize bir kotu
ltik ula§Irsa bu, sizin yuzunuzdendir, demi§lerdi. Muc.ahid ise bu ayete 
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§oyle mana vermi§tir: Sizin gibi kimseler bir kasabaya girerlerse o ka
sabamn halk1m mutlaka rahats1z ederlero 

«Vazgec;mezseniz andolsun ki sizi ta§layacaglzo» Katade ta§la ta§~ 
layacagiz derken, Miicahid hakaretle ta§layacag1z anlamm1 vermi§tiro 

<eVe bizden size, elim bir azab dokunacaktlro» <;ok §iddetl bir ceza 
gelecektir 0 

Elc;ileri onlara dediler ki : <<Ugursuzlugunuz sizinlediro» Ugursuz
lugunuz sizin iizerinize geri dondiiriilmii§tiiro Bu ifade Allah Teala'nm 
A'raf suresinde Firavun kavminden bahsederken belirttigi §U ifadeye 
benzer: «Onlara bir iyilik geldiginde : Bu, bizim ic;indir, dedilero ~ayet 
kendilerine bir kotiiliik gelirse; Musa ile beraberindekilere ugursuzllJ.k 
yiiklerlerdi. Dikkat edin, onlarm ugursuzlugu ancak Allah katmdan-: 
dlr, fakat c;ogu bilmezlero» (A'raf, 131) 0 Salih peygamberin kavmi de 
§oyle demi§ti: <<Dediler ki: Senin ve beraberindekilerin yiiziinden ugur
suzluga ugrad1ko» Salih de: Ugursuzlugunuz Allah katmdandlro Belki 
siz, -imtihana c;ekilen bir kavimsiniz, dedi.» (Neml, 47) 0 Katade ve Vehb 
ibn Miinebbih bu ayete §Oyle mana vermi§lerdir: Sizin yaptlklanmz 
sizinle beraberdiro Allah Teala aym mealde Nisa suresinde §Oyle buyu
rur: !man etmeyenlere bir iyilik gelirse: Bu, Allah'tand1ro Bir kotiiliik 
eri§irse de: Bu, senin yiiziindendir, derlero De ki : Hepsi Allah tarafm
dandlro Bunlara ne oluyor ki hie; bir sozii anlamaya yana§rmyorlar?» 
(Nisa, 78) 0 

<<Size ogiit verildi diye mi? Hay1r siz, c;ok a§m giden bir kavimsi
nizo» Biz size ogiit verip Allah'm birligine c;agirdigirmz ve O'na sami
miyetle kullugu emrettigimiz ic;in mi bizi bu sozlerle kar§Ihyor, tehdid
le mukabele ediyorsunuz? <<Haytr ,siz, c;ok a§In giden bir kavimsinizo» 
Katade, bu ayete §Oyle mana vermi§tir : Bizim size Allah adma ogiit 
verdigimiz ic;in mi siz bizde ugursuzluk oldugq.nu soyliiyorsunuz? Ha
ytr siz, c;ok a§m, giden bir kavimsinizo 
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21 - Si:zden hi9 bir ucret istemeyenlere uyun. Onlar 
htdayete erdirilmi~lerdir. 

22- Ben, beni yaratm1~ olana neden kulluk etmeye
yim? Siz de O'na donduruleceksiniz. 

23- Ben, O'ndan ba~ka tannlar m1 edinirim? Eger 
Rahman bana bir zarar vermek isterse; onlann ~efaatl 

bana hi9 bir fayda sagla.maz ve beni kurtarmaz da. 
24 - 0 takdirde ben de ger9ekten apa<;Jik bir saplkhk 

i-<;erisinde ol urum. 
25- ~uphesiz ki ben, Rabb1n1za inand1m. Artlk beni 

dinleyin. 

ibn ishak, ibn Abbas, Ka'b el-Ahbar ve Vehb ibn Mtinebbih'ten 
kendisine nakledildigine gore §6yle demi§tir: Kasaba halk1 peygamber
lerini oldiirmek istediler. ~ehrin oteba§mdan bir adam ko§arak gelip 
kavminin yaptlklanna kar§Ihk peygamberlere yard1m etmek istedi. De
diler ki: Bunun ad1 Habib idi. ip yapar, hastahkh bir adam idi. Ciiz
zama yakalanmi§tl. <;ok sadaka verirdi. Dogru gorii§liiydii ve kazanci
nm yansm1 fakirlere dag1tird1. 

ibn ishak ad1m zikrettigi bir adam kanahyla ... ibn Abbas'tan §6y
le dedigini nakleder: Yasin suresindeki ki§inin ad1 Habib idi. Ciizzam 
hastahgma tutulmu§tu. Sevri de As1m el-Ahvel kanahyla Ebu Miclez'
den nakleder ki; bu adamm ad1 Habib ibn Miirri imi§. ~ebib ibn Bi§r 
de, ikrime kanahyla ibn Abbas'm §byle dedigini bildirir: Yasin sure
sindeki ki§inin ad1 Habib en-Neccar'd1r. Kavmi onu oldiirmii§tii. Siiddi 
bu ki§inin Kassar oldugunu soylerken, Orner ibn Hakem onun Kun
duraci oldugunu bildirir. Katade bu ki§inin, orada bulunan bir maga
ra da ibadet etmekte olan bir zahid oldugunu sayler. 

«Ey kavmim, gonderilmi§ bulunan el~ilere uyun.» Kavmini ken
dilerine gelen el~ilere uymaya te§vik ediyor ve dev~.mla: «Sizden hi~ 
bir iicret istemeyenlere uyun.» diyor. Peygamberligi teblig etmelerin
den dolaYI sizden bir iicret istemeyenlere uyun. «Onlar hidayete erdi
rilmi§lerdir.» Allah'a §irk ko§maksizm ibadet etmeye davet ettikleri 
i~in onlar hidayete erdirilmi§lerdir. 

«Ben, beni yaratmi§ olana neden kulluk etmeyeyim?» Yalmz ba
§ma beni yaratmi§ olan ve ortag1 bulunmayana samimiyetle ibadet et
memi engelleyecek ne var ki? «Siz de O'na dondiiriileceksiniz.» Kiya
met giinii O'na dondiiriileceksiniz ve 0, amellarinize gore sizi cezalan
diracaktir. HaYir ise hay1r, §er ise §er olarak kar§Ilik goreceksiniz. 
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«Ben, O'ndan ba§ka tann1ar rru edinirim? >> Buradaki istifham 
uyan ve tevbih istifham1d1r. «Eger Rahman bana bir zarar vermek is
terse; onlarm §efaatl bana hi~ bir fayda saglamaz ve beni kurtaramaz 
da.» Sizin ibadet. ettiginiz §U tannlar var ya, Allah'tan ba§ka hi~ bir 
konuda bir §eye sahib degildirler. Eger Allah benim i~in bir kotUliik 
murad edecek olursa «Onu O'ndan ba§ka kaldlracak hi<; bir kimse yok
tur.» (Yunus, 107) §u putlar benden onu ahkoyamazlar ve beni o ko
tUliikten kurtaramazlar. «0 takdirde ben de ger<;ekten apa<;1k bir sa
plkhk i<;erisind~ olurum.» Eger Allah'tan ba§ka o putlan ilah edinirsem 
ben de sap1khk i~erisinde olurum. 

«~iiphesiz ki ben, Rabb1mza inand1m. Artlk beni dinlf~yin.» ibn 
tshak'a Abdullah ibn Abbas, Ka'b ve Vehb ibn Miinebbih'ten nakledil
digine gore, o ki§i kavmine cc§iiphesiz ki ben, Rabb1mza inand1m.» de
mi§. Sizin inkar ettiginiz Rabb1mza inand1m. Oyleyse benim soziimii 
dinleyin, demi§. Ancak bu hitabm peygamberlere olmas1 da muhtemel
dir. Bu takdirde, sizi gonderen Rabbm1za iman ettim, art1k O'nun ka
tmda bu hususta bana §ehadet edin, beni dinleyin, demek olur. ibn Ce
rir Taberi bu gorii§ii nakleder ve der ki : Ba§kalan da §Oyle dediler: Bu 
hitab1 peygamberlere yoneltmi§ ve onlara; benim soziimii dinleyin ki 
Rabb1m katmda soyledigime §ahidler olasm1z: «§iiphesiz ki ben, Rab
bimza iman ettim» ve size tabi oldum dedi. ibn Cerir Taberi'nin nak
lettigi bu gorii§ mana bak1mmdan daha a<;1ktlr. Allah en iyisini bilen
dir. 

ibn Abbas, Ka'b ve Vehb ibn Miinebbih'ten ibn ishak'a nakledil
digine gore o ki§i boyle deyince iizerine sald1rm1§lar ve onu oldiirmii§
ler. Onu koruyacak kimse de yoktu. Katade der ki: Onu ta§la recmet
tiler. Bu s1rada o; <<Allah'1m, kavmimi hidayete erdir, · <;iinkii onlar bil
miyorlar, diyordu. 0 boyle derken, onlar kendisini s1k1§tmp oldiirdii
ler. Allah'm rahmeti onun iizerine olsun. 

- ~ "'"' ~ ;' .... .... / ;' ~" ) • / "' .... "" l, • J , 
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26 - Cennete gir, denilince, dedi k.i: Ke~ki kavmim bi

lir olsayd1. 

27 - Rabb1m1n beni bagi~ladigini ve beni ikram edi
lenlerden :kildiginL 
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28 - Ondan sonra kavminin uzerine ~~okten hi<; bir or
du indirmedi!k, zaten indirecek te degildik 

29 - Sadece, bir tek ~agllik oldu. V e onlar hemen so
n up gittiler. 

Ke§ki Kavmim Bilseydi 

Muhammed ibn ishak baz1 arkada§lan kanahyla Abdullah ibn 
Mes'ud'dan nakleder ki; onlar bu zatl ayaklanyla c;igneyip, bagirsak
lan dokiiliinceye kadar ezmi§lerdi. Allah Teala da ona; cennete gir, bu
yurmu§tu. 0 cennete girmi§, orada nz1klanm1§tl. Allah Teala onun 
diinyadaki iiziintii, keder ve SlkmtlSlm gidermi§ti. 

Miicahid der ki : Habib en-Neccar'a; cennete gir, denildi. 0, oldii
riiliince cennet kendisine vacib oldu. Cennetteki sevab1 goriince, ke§ki 
kavmim bilir olsayd1, dedi. Katade der ki: Mii'min ancak nasihat eder, 
zalim olmaz. Allah Teala ona lutfunu gosterince o, <<Ke§ki kavmim bi- · 
lir olsayd1. Rabb1rmn beni bagi§lad1gm1 ve beni ikram edilenlerden kll
digmi» demi§tir. Allah'tan kendisine verdigi lutfu kavmine kendisine 
sald1rmalannm neticesini gostermesini temenni etmi§tir. 

· ibn Abbas der ki : Hayatmda kavmine; «Ey kavmim gonderilmi§ bu
lunan elc;ilere uyun.» diyerek ogiit vermi§ti. Oldiikten sonra da «Ke§ki 
kavmim bilir olsayd1, Rabb1rmn beni bagi§lad1gm1 ve beni ikram edilen
lerden k1ld1gmL» diyerek nasihat etmi§tir. ibn Ebu HMim boyle riva
yet eder. Siifyan es-Sevri, As1m el-Ahvel ile Ebu Miclez'den nakleder 
ki; o «Rabb1mm beni bag1§ladlgm1 ve beni ikram edilenlerden klldlgl
ru» kavlini §6yle tefsir ·etmi§tir: Rabb1ma .imfm edip peygamberlerini 
·dogrulamamdan dolaYI bana verdigi lutuflan. Maksad §Udur: Eger 
onlar kendisinin eri§tigi nimet, sevab ve giizel miikafatl bilmi§ olsalar
.dl, bu onlan peygamberlere uymaya sevkeder ve boylece hidayete eren
lerden olurlardl. Allah ona rahmet etsin ve kendisinden raz1 olsun, o 
kavmini hidayete getirmek ic;in c;ok istekliydi. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bana babam ... Abdiilmelik ibn Umeyr'den 
nakletti ki : Sakif kabilesinden Urve ibn Mes'ud Hz. Peygambere gel
mi§ ve §6yle demi§: Beni kavmime gander de onlan islam'a davet ede
yim. Rasulullah (s.a .) buyurmU§ ki : Seni oldiirmelerinden korkanm. 
Urve ibn Mes'ud; onlar beni uyurken bile gorseler uyand1rmazlar, de
mi§. Rasulullah (s.a .) ona; hadi git, demi§. Urve gitmi§ Lat ve Uz
za'ya : Yarm sen benden ho§lanmayacagm bir §eyle kar§Ila§acaksm, de .. 
mi§. Bunun iizerine Sakif kabilesi klZffil§lar. Urve .demi§ ki: Ey Sakif 
to:olulugu, Lat, Lat degildir ; Uzza, Uzza degildir; miisliiman olun, sela-
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met bulun. Ey miittefikler taplulugu; U~za, Uzza degildir, Lat, Lat de
gildir, miisliiman alun, selamete erin. Bunu ii~ kere tekrarlami§. Bir 
adam akunu firlatmi§, anun kalunun artasmdaki damarma isabet et
tirmi§ ve oldiirmii§. Bu haber Rasulullah (s.a.)a ula§mca buyurmu§ 
ki: Bunun misali, Yasin suresindeki ki§inin misalidir. Nitekim a «Ke§
ki kavmim bilir alsayd1, Rabb1mm beni bagi§lad1gm1 ve beni ikram 
edilenlerden klld1gmL» 

Muhammed ibn ishak der ki: Bana Abdullah ibn Abdurrahman .. . 
Ka'b el-Ahbar'dan nakletti ki; Ma,zen kabilesinin karde§lerinden 
alan Habib ibn . Zeyd ibn As1m'm durumu Ka'b'a nakledilmi§. Yalanc1 
Miiseylime Yemame'de ana Rasulullah (s.a.)1 sarup; Muhammed'in 
Allah'm Rasulii alduguna §ehadet eder misin dedigi.u.i~; ; evet dermi§. 
Sanra yine Benim Allah'm Rasulii alduguma §ehadet eder misin? de
diginde; duymuyarum, demi§. Miiseylime ana; anu duyuyarsun da bu
nu duymuyar musun? deyince; a, evet demi§. Ve bunun iizerine teker 
teker uzuvlanm kesmi§. Her sardugunda a fazla bir §ey soylemiyar
mu§, nihayet Miiseylime'nin elinde olmii§. Ka'b el-Ahbar'a anun adl
nm Habib aldugu soylenince; Allah'a andalsun ki, Yasin suresindeki 
ki§inin ad1 da Habib idi demi§. 

«Ondan sanra kavminin iizerine gokten hi~ bir ardu indirmedik, 
zaten indirecek te degitdik.» Allah Teala anu oldiirmelerinden sonra 
kavmine gazab ederek, anlardan intikam ald1gm1 haber veriyar. Onlar 
Allah'm. el~isini yalanlami§lar ve dastunu oldurmii§lerdi. Aynca bildi
riyor ki; anlan helak etmek i~in meleklerden ardular gondermeye ge
rek duymann§, i§ ~ak daha basit bi~imde tamamlanmi§tl. Nitekiin ibn 
ishak'm rivayetine gore, Abdullah ibn Mes'ud baz1 arkada§larma bu 
ayeti tefsir ederken; biz, anlarm taplulugunu biiyiitmedik. i§ler bizim 
i~in anlarm sand1gmdan daha kalay aldu, demi§tir. «Sadece bir tek 
~1gllk aldu. Ve anlar hemen soniip gittiler.» Abdullah ibn Mes'ud de
mi§ ki: Allah a krah ve Antakya halkm1 helak etti de, yeryiiziinden si
linip gittiler, arkalanndan arta kalan hi~ bir §ey kalmad1. 

«Zaten indirecek te degildik.» Biz milletleri helak edecegimiz za
man, anlarm iizerine melekleri indirmeyiz, sadece anlan mahveden bir 
azab gondeririz. 

Baz1lan da «Ondan sanra kavminin iizerine gokten hi~ bir ardu 
indirmedik, zaten indirecek te degildik.» ayetine §Oyle mana vermi§
lerdir: Onlara bir ba§ka risalet indirmedik. Miicahid ve Katade boyle 
derler. Katade aynca de:r ki: Andalsun ki Allah, anu oldiirdiikten san
ra kavmine azab etmemi§tir. «Sadece; bir tek ~1gllk aldu. Ve anlar he
men soniip gittiler.» ibn Cerir Taberi der ki : Birinci mana daha sahih
tir. Qiinkii risalet i~in ardu ifadesi kullamlmaz. 

Miifessirler dediler ki : Allah, anlara Cebrail (a.s.)i gonderdi de o 
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iilkelerinin kap1smm iki yarundan <;Iktl sonra onlara bir <;1glikla ses
lendi ve hepsi birden ba§tan sona soniip gitt.ilero Bedenlerinde depre
§en hi<; bir ruh kaltnad1. Daha once Selef-i Salihin'den bu kasabarun 
Antakya oldugu ve bu ii<; el<;inin de Mesih (aoso) tarafmdan gonderi
len el<;iler oldugu zikredilmi§ti. Nitekim Katade ve ba§kalan bunu 
boyle ifade etmi§lerdiro Tefsircilerin miiteahhirininden ba§ka hi<; bir 
kimseden boyle bir rivayet nakledilmemi§tiro Bu sebeple birka<; nok
tadan bu rivayetin iizerinde durulmas1 gerekir: 

1 - K1ssanm zahirinden, bu ki§ilerin Allah tarafmdan gonderi
len el<;iler olduklan anla§Illyoro Mesih tarafmdan degilo <;iinkii Allah 
Teala ((Hani onlara iki el<;i gondermi§tik de "bunlan yalanlami§lardL 0 011 

buyuruyoro Ve yine: ((Onlar: Rabb1m1z bilir ki biz, muhakkak size gon
derilmi§ el<;ileriz, dedilero Bize dii§en, sadece apa<;Ik tebligdir)) Eger bu 
ki§iler isa peygamber tarafmdan gonderilen havariler olsayd1lar, ken
lerinin Mesih (aoso)in gonderdigi el<;iler olduklanru belirten uygun bir 
ifade kullarurlardL Allah en iyisini bilendiro Diger taraftan §ayet bu 
ki§iler Mesih (aoso)in el<;ileri olsayd1lar kavimleri kendilerine ((Siz, an
cak bizim gibi birer insansmiZo ll demezlerdi. 

2 - Antakya halkl Mesih (aoso)in kendilerine gonderdigi el<;ilere 
iman etmi§lerdi. isa Peygambere inanan ilk §ehir Antakya idi. Bu se
beple H1ristiyanlarm dort patriginden birisi Antakya §ehrinde bulunuro 
Diger patriklerin bulundugu §ehir, isa peygamberin kenti olan Kudiis'
tiiro Ba§tan sona halkmm isa peygambere imfm ettigi ilk §ehir olmas1 
hasebiyle, bir patrikte Antakya'da bulunuro U<;iinci:i patrik iskenderi
ye'de bulunuro Zira patrikler, rahibler, piskoposlar ve diger din adam
lanrun patrik ittihaz edilmesi oradad1ro Sonra dordiincii patrigin mer
kezi de Rumiye'diro Zira oras1 h1ristiyanlarm dinini destekleyip kuvvet
lendiren Kostantin'in §ehridiro Kostantiniyye §ehri kuruldugu zaman pat
riklik makamm1 Rumiye'den oraya ta§1d1laro Said ibn el-Batrik ve ba§
ka ehl-i kitab bilginl~riyle miisliiman tarih yazarlarmm bir <;ogu boy
Ieee zikretmi§lerdiro

0 
Antakya §ehrinin isa peygambere iman eden ilk §e

hir olu§u kesin olduguna, Allah Teala da bu surede gonderdigi el<;ileri 
yalanlayan kasabadan bahsettigine ve bu kasabanm bir <;Igllkla helak 
oldugu ve soniip gittigini bildirdigine gore -Allah en iyisini bilir ya
burasi An takya olmamalld1r 0 

3 - Antakya'run Mesih'in arkada§lan hav~orilerle olan k1ssas1 
Tevrat'm niizuliinden sonrad1ro Ebu Said el-Hudri ve Selef'ten ba§ka
lan; Allah Teala'run Tevrat'1 indirdikten sonra, hi<; bir milleti azabla 
helak etmedigini bildirmi§lerdiro Bundan sonra inananlara putperest
lerle sava§ma emri gelmi§tiro Nitekim Kasas suresinde ((Andolsun ki, 
Biz, onceki nesilleri yok ettikten sonra Musa'ya o kitab1 verdiko)) (Ka- 0 

sas, 43) ayetinin tefsirinde zikredilmi§ti. Boylece ortaya <;1k1yor ki; 
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Kur'fm'da zikredilen bu kasaba Antakya'dan ba§ka bir kasaba olmall
dir. Selef'ten bir~ok ki§inin ifade ettigi bu kasaba Antakya degildir. 
Ya da Ankatya ismi eger bu k1ssada soz konusu edilen §ehir ise, bili
nen me§hur Antakya'dan ayn bir kasaba olmahd1r. <;iinkii ne Hiristi
yanllk tarihinde, ne de ondan once me§hur Antakya kasabasmm he
lak edildigine diHr bir bilgi yoktur. Allah Siibhanahu ve Teala en iyi
sini bilendir. 

Haf1z Ebu'I-Kas1m et-Taberani'nin Hiiseyn ibn ishak et-Tiisteri 
kanahyla ... ibn Abbas'tan naklettigi hadiste Rasulullah · (s.a.) §byle 
buyurur: Onde gidenler ii<; tanedir. Musa'dan onde giden Yu§a' ibn 
Nun'dur. isa'dan onde giden Yasin'deki arkada§1d1r. Muhammed'ten 
onde giden de Ebu Talib oglu Ali'dir. Bu hadis miinkerdir. Ancak Hii
seyn el~A§kar tarik1yla bilinir ki bu ki§i §ii bir ravi olup metruktiir. 

~~W.f\~~;~~\J>~~J~·· · ~~c:o·,(~r/·/r ~ ~ ~., --- .. ~ ...,~ ~~, .. .;' ..... L>'" ~ ~ 
t/J J 0 ,;' .. /' .,.,...>' ® ~ ,;' . ,;' / ') 0 .,o 

~J.J"':O t:J-'"/ , \j.v.\/;:~ :S / 0/;JO .•\\0~~\~'a:..\(.·,,~ 
~ ~ ~ t:! ~J--~ • ~v:: ~--~ ,.,v~~ 

30 - Y az1klar olsun o kullara ki; kendilerine bir pey
gamber gelmeyedursun onu he.men alaya ahrlard1. 

31 - Goriniiyorlar m1 ki; kendilerinden once nice ne
silleri helak ettik. V e onlar bir daha kendilerine donemez
ler. 

32- Hepsi de muhakka:k toptan huzurumuza getirile
ceklerdir. 

Ali ibn Ebu Talha, Abdullah ibn Abbas'tan nakleder ki; o «Yazlk
lar olsun kullara» kavlinden maksad; vay o kullara, demektir. Katade 
ise yazlklar olsun §U kullarm kendilerine ki Allah'm emrini yitirmi§ler 
ve Allah'm yanmdan uzakla§ffil§lardlr. Katade baz1 k1raetlerde bu 
ayetin ( lr-4ii ~ .)~1 ~4 ) yazlk §U kullarm kendilerine, diye 
okundugunu bildirir. Bu takdirde mana §Oyle olur: Onlar azab1 gor
diikleri zaman, k1yamet giinii kendilerine ne kadar yanar ve pi§man 
olurlar. Allah'u1 Rasullerini ni<;in yaland1klanm, Allah'm emrine 
neden muhalefet ettiklerini ve diinya diyarmda iken neden peygam
beri yalanlayanlar arasmda bulunduklarma yanar, pi§man olurlar. 

«Kendilerine bir peygamber gelmeye dursun onu hemen alaya ahr
lardi.,, Onu yalanlar alaya ahrlar ve Hakk tarafmdan gonderilmi§ ol
maslm inkar ederler. 
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«Gormtiyorlar m1 ki; kendilerinden once nice nesilleri helak et
tik. Ve onlar bir daha kendilerine donemezler.» Peygamberleri yalan
layanlann daha once nas1l helak edildiklerind en ibret almiyorlar nn? 
Onlarm bir daha dtinyaya donti§lerinin imkans1z olu§undan ogtit almi
yorlar m1? Onlarm facir ve cahillerinden birc;oklarmm «Hayat, ancak 
bu diinyadakidir. Oltirtiz, ya§anz.» (Mti'mimln, 37) dedikleri gibi ol
madigmi anlam1yorlar nn? Bunu soyleyenler Dehrilerden devr-i daim'e 
taraftar olanlard1r ki onlar eskisi gibi tekrar dtinyaya doneceklerini ah
makc;a kabul ediyorlardL Allah Teala onlann bat1l inanc;larm1 kendi 
aleyhlerine c;evirerek buyuruyor ki : «Gormtiyorlar nn ki; kendilerin
den once nice nesilleri helak ettik. Ve onlar bir daha kendilerine done
mezler.)) 

«Hepsi de muhakkak toptan huzurumuza getirileceklerdir.» Gec;
mi§ ve gelecek btittin milletler k1yamet gtinti Allah Azze ve Celle'nin 
huzurunda toplanacaklardir. Allah da onlara amellerine gore ceza ve
recek; haYirSa haYir, §er ise §er ile kar§Ihklanm odeyecektir. Bu aye
tin anlam1 Hud suresindeki §U ayet gibidir : «Hie; §tiphe yok ki Rabbm, 
herkese amellerinin kar§Ihgrm tamamen odeyecektir. Muhakkak ki 0, 
yaptiklanmzdan haberdarrur:)) (Hud, 111) . 

Kurra ( ~1 . ) 'harfinin okunu§unda ihtilat etmi§lerdir. Bir klsm1 
tahfif ile ( ~ ll JS' ~IJ ), §eklinde okumu§lar<!Ir ki bu takdirde 
( · ~I ) edat1 isbat ic;indir. Bir k1snn da §edde ile ( ..)~ ) §eklinde oku
mu~lardir ki, bu takdirde ( ~I ) edat1 nefy ic;indir, ( U ) edati da 
( )'1 ) anlammdadir ki takdiri §oyle olur: Hepsi ancak Bizim kati
nnzda huzura getirileceklerdir. Her iki k1raetin de anlam1 aymd1r. 
Allah en iyisini bilendir. 

33 - Olii toprak, onlar ic;:in bir ayettir. Biz, onu dirilt
titk ve ondan taneler <;1kardlk, ondan· yemektedirler. 

34 - Ve orada hurmadan, iizfrmlerden bahc;:eler var 
ettik. Orada p1narlar f1~k1rttllk. 
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35 - Ki, uriiniinden ve ellerinin emeginden yesinler. 
llala ~DUcretnaezle~ rni? 

36 - Y erin bitirdiklerinden, kendi nefislerinden ve 
daJha bilmedikleri ~eylerden, butun <;iftleri yaratan1 ten
zih ederiz. 

Olii Toprak 

Allah Tealf1. buyuruyor ki : «Olii toprak onlar ic;in bir ayettir.» Ya
ratiCmm varhgma, ta,m olan kudretine ve Oliileri diriltmesine delildir. 
Toprak kaskatl kesilerek otsuz kahp oldiigii zaman, Allah Teala onun 
iizerine suyu indirir d~ toprak sars1hr ve yemye§il olur. Her c;iftten 
goz ahc1 c;e§itler yeti§tirir. Bu sebeple ayetin devammda <<Biz, onu di
rilttik ve ondan taneler «;1kard1k, ondan yemektedirler.» buyuruyor. 
Yani onu, kendileri ve hayvanlan ic;in bir nz1k k1ld1k, demektir. 

«Ve orada hurmadan, iiziimlerden bahc;eler var ettik. Orada pl
narlar fl§klrttlk.» Topragm ftzerinde muhtelif yerlerde ak1p giden Ir
maklar var ettik. Topragm iiriinlerinden yemek ic;in o 1rmaklara ihti
yac;lan vard1r. Allah Teala bitkileri var etmekle, yaratlklanna lutuf 
ve in'amda bulundugu ic;in meyvelerin c;e§itlerini ve sm1flanm da on
lara atfediyor. «Ki iirtiniinden ve ellerinin emeginden yesinler.>> Bti
ttin bunlar Allah'm kendilerine olan rahmetinin eseridir. Yoksa ken
di gayret ve yo'rulmalanyla, ktlyvet ve kudretlerinin sonucu degildir. 
ibn Abbas ve Katade boyle der. Bunun ic;in ayetin sonunda «Hala §iik
retmezler mi?>> buyuruyor. Allah'm kendilerine . saYlya ve hesaba gel
mez bunca nimetleri ihsan etmesine ka:t;.§Ihk, onlar hala Allah'a §iik
retmezler mi? ibn Cerir Tab~ri ( ~..l!I~L.J · ) «Ellerinin emegin
den yesinler.>> kavlindeki ( L. ) edatm.m ( <.>..lll ) takdiriyle elle
rinin emeginden ve onun . meyvesinden yemeleri ic;in, anlarmm tercih 
etmi§tir. Ba§kalan ise bu anlam1 sadece ihtimal olarak belirtmislez:dir. 0, 
ibn Mes'ud'un k1raetinde bu ayetin ( ~..l!l ~ ~ J o ~ v-t})f:J ) 
§eklinde oldugunu ve: Ki onun iiriiniinden ve ellerinin emegi ile yeti§
tirmi§ olduklarmdan yesinler, anlarmm vermi§tir. 

«Yerin bitirdiklerinden, kencU nefislerinden ve daha bilmedikleri 
§eylerden, btittin c;iftleri yaratam tenzih ederiz.» Bitkilerden, meyve
lerden ve tah1llardan. Kendilerini erkek ve di§i olarak yaratrm§ olma
smdan ve daha Allah'tan ba§ka hie; kimsenin bilmedigi <;e§itli yara
tlklan yaratam tenzih ederiz. Nitekim Allah Teala Zariyat suresinde 
de §6yle buyurur: «Her §eyden <;ifter yarattlk ki ogtit ~laSllllZ.» (Zari
yat, 49). 

y 

~ 
~ 

s 

e 

g 

b 
a 
d 
§I 

( 
s: 
r: 
lE 
d 
z, 
§' 

k 
F. 
( 

n 
n 

v 



Yasin, 37.40) HAD!SLERLE KUR'AN-I KER!M TEFS!R! 6737 

37 - Gece de onlar i'<;in bir ayettir. Giindiizii ondan 
s1y1nnz da karanhkta kahverirler. 

38 - Giine~ de kendi yoriingesinde yiiriiyiip gider. Bu; 
Aziz, Alim'in takdiridir. 

39- Ay ic;in de kona:klar ta'yin etmi~izdir. Sonunda 
eski hurma dahna doner. 

40 - Giine~e, aya ula~mak dii~mez. Gece de, rgiindiizii 
gec;ecek degildir. Her birisi bir yoriingede yuzerler. 

Giine!_?e Aya Ula§mak Dii§mez 

Allah TeaJa buyuruyor ki: Allah'm yuce kudretinin delillerinden 
birisi de, gece ile gunduzu yaratrm§ olmas1d1r. Birisi karanhg1, digeri 
aydmhg1 ile O'nun azametinin delilidir. Allah birini digerinin ardm
dan gondererek birbirini ta'kib ettirmi§tir. Nitekim A'rflJ suresinde 
§byle buyrulur: «Giinduzu; durmadan kovalayan gece ile biiriir.» 
(A'r8.f, 54). Burada ise «Gece de onlar 1\:in bir ayettir. Gunduzu ondan 
s1y1rmz da karanhkta kallverirler.» buyuruyor. Gundiizii geceden ayi
rmz da, gunduz gider gece gelir ve boylece onlar karanhkta kallverir
ler. Nitekim hadis-i §erif'te buyurulur ki: Gece §Uradan geldigi, gun
duz oradan gittigi ve gune§ batt1g1 zaman oru9lu iftar yapar. Ayetin 
zahirinden anla§Ilan mana budur. Katade bu ayetin, Allah Teala'nm 
§U kavli gibi oldugunu soylemi§tir: «i§te boyle. Allah, geceyi giinduze 
katar, gunduzu de geceye katar.» (Haec, 61) . ibn Cerir Taberi burada 
Katade'nin sozunu zay1f sayarak der ki: Katmak anlamma gelen 
( d Y. ) kelimesi, §Undan ~lip buna vermektir. Bu ayette kasdedil
mi§ olan anlam ise bu degildir. Ibn Cerir Taberi'nin sozu dogrudur. Gu
ne§ de yorungesinde yuruyiip gider. Bu; Aziz Alim'in takdiridir.» 

Yorungesinde anlamma gelen ( U. .}:-l ) if?tdesinde iki gorii§ 
vardir: Birincisi, mekanda karar k1lman yerin kasdedilmi§ olmas1d1r ki 

Tefslr. C : XII; F . 423 
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bu Ar§'m altmda o yonden diinyadan sonra gelen k1S1md1r. O·nerede bu
lunursa oras1 ve btitiin yaratlklar Ar§'m altmda yer ahrlar. <;tinkti o, 
dtinyanm tavamd1r. Felekiyat ilminin mensublanndan bir c;ogunun id
dia ettigi gibi, o ktire bic;iminde degildir. Meleklerin ta§id1g1 ayaklarm 
tizerine konulmu§ bir kubbedir. Bu, insanlann ba§ tarafma gelen taraf
ta alemin ust k1srmnda oland1r. Oyleyse gun dontimti vaktinde felek kub
besinde bulundugu zaman Ar§a en yakm noktada bulunmaktadir. Bu 
duragm kar§Ismda yer alan dordtincti yortingesinde dondtigti zaman ise 
gece yans1 vaktidir. Ve o zaman, Ar§'a en uzak noktada bulunur. i§te bu 
vakitte secdeye kapanarak dogmak ic;in izin ister. Nitekim bu konuda 
pek c;ok hadis-i §erif varid olmu§tur: 

Buhari der ki: Bize Ebu Nuaym ... Ebu Zerr (r.a.)den nakletti ki; 
o, §oyle demi§: Gtine§ batt1g1 s1rada mescidde ben Rasulullah (s.a.) ile 
beraber idim. Buyurdu ki: Ey Ebu Zerr, gtine§in nereye batt1gm1 biliyor 
lnusun? Ben, Allah ve Rasulti en iyi bilendir, dedim. Buyurdu ki : Gtine§ 
Ar§'m arkasmda secdeye kapanacag1 yere kadar gider. i§te Allah Teala'
mn «Gtine§ de kendi yortingesinde ytirtiytip gider. Bu; Aziz, Alim'in tak
diridir. n Kavlinin manas1 budur. 

Bize Abdullah ibn Ztibeyr el-Humeydi. .. Ebu Zerr'den nakleder ki; 
o, §Oyle demi§ : Ben RasUlullah (s.a.) a «Gtine§ de kendi yottingesinde 
ytirtiytip gider.» kavlini sordugumda buyurdu ki : Onun karar k1lacag1 
mahal Ar§'m altldlr. Buhari bu konuda bu hadisi boylece irad ettigi gi
bi, mtiteaddid yerlerde de onu tahric etmi§tir. ibn Mace di§mda diger 
hadis imamlan da bu hadisi muhtelif yollarla A'me§'den ve ibrahim'den 
nakletmi§lerdir. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Muhammed ibn Ubeyd .. . Ebu 
Zerr'in §oyle dedigini nakletti : Ben bir kere gtine§ kaybolup gittigi za
man Rasulullah (s.a.) ile beraberdim. Buyurdu ki : Ey Ebu Zerr, bu gti
ne§ nereye gider, biliyor musun? Ben; Allah ve RasUlti daha iyi bilir, de
dim. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: 0, Aziz ve Celil olan Rabbmm hu
zurunda secde edinceye kadar gider. Sonra donti§ ic;in izin ister ve ken
disine izin verilir. Ve sanki ona; nereden geldinse oraya don, denilmi§
tir de, o da dogdugu yere donmektedir. i§te onun karar kild1g1 mahal 
oras1d1r. Sonra Hz. Peygamber «Gtine§ de kendi yortingesinde ytiriiytip 
gider.)) ayetini okudu. 

Stifyan es-Sevri A'me§ kanahyla ... Ebu Zerr'den nakleder ki; Ra
sulullah (s.a.) gtine§ batt1g1 zaman Ebu Zerr'e: Nereye gider biliyor mu
sun? demi§. Ebu Zerr der ki : Ben de; Allah ve Rasulti en iyi bilendir, 
dedim. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : 0, Ar§m altmda secde edinceye 
kadar gider de izin taleb eder ve kendisine bu konuda izin verilir. Nere
deyse &ecdeye kapanacaktlr. Fakat bu, kendisinden kabul edilmez. Son
ra izin taleb eder de, ona izin verilmez. Ve geldigin yerden geri don de-
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nilir de, o zaman battig1 yerden dogar. i§te Allah Tea.la'mn «Gtine§ de 
kendi tortingesinde yiirtiytip gider. Bu; Aziz, Alim'in takdiridir.11 kavli
nin anlarm budur. 

Abdtirrezzak der ki: Bize Ma'mer, Vehb ibn ·Cabir'den nakletti ki; 
Abdullah ibn Amr «Gtine§ de kendi yortingesinde ytirtiytip gider. 11 kav
li hakkmda §Oyle demi§tir : Gtine§ dogar ama Ademogullarmm gtinahl 
onu geri c;evirir. Nihayet batma vakti gelip batmca selam verip secdeye 
kapamr ve izin taleb eder. Ona izin verilir. En sonunda bir gtin gelir ki 
batlp da selam vererek secdeye kapand1g1 ve izin taleb ettigi zaman ona 
izin verilmez. 0 zaman gtine§ der ki : Yol uzaktlr, bana izin verilmezse 
ben ula§amam. Allah diledigi kadar onu tutar. Sonra ona; battigm yer
den geri don, denilir. Abdullah ibn Amr dedi ki: i§te o gtinden itibaren 
k1yamete degin hie; bir canllya imam yarar saglamaz. Eger once iman 
etmemi§ veya imamyla bir hay1r elde etmemi§se. 

Denildi ki; «kendi yortingesinde ytirtiytip gider. 11 kavliyle kasdedi
len anlam; gtine§in seyrinin son bulma noktas1d1r. Bu da yazm gtine§in 
tepeye yticeldigi son noktad1r. Bundan sonra ki§m alc;ald1g1 son nokta 
yer allr. 

ikinci kavle gelince; «yortingesindenl) maksad; onun fiilinin son 
buldugu zamand1r ki bu da k1yamet gtintidtir. 0 gun gtine§in sey
ri bozulur, hareketi durur ve bu alem artlk sona erer ki i§te gtine§in 
zaman baklmmdan karar kild1g1 yer buras1dlr. 

Katade dedi ki : <<Yortingesindel) kavlinden maksad, vaktinde, a§a
mayacagi stiresinde, demektir. Denildi ki; bu kavilden maksad, yazm 
dogu§ noktalarmda oyle bir yer degi§tirir ki, nihayet onun tisttinde bir 
noktaya varamaz. Sonra ki§m dogu§ noktalarmda bir yere kadar ula§Ir 
ki nihayet onun otesinde bir yere varamaz. Bu riva,yet Abdullah Ibn 
Amr'dan nakledilmi§tir. 

Abdullah ~bn Mes'ud ve Abdullah ibn Abbas bu ayeti ( v.-!.!IJ 
\.J.,;:...... ':1 I$ ..r:J ) §eklinde okuyarak; Gtine§ de kendi yortingesinde ytirti~ 
ytip gider. Artik onun ic;in karar ve htiktim yeri yoktur, manasm1 ver
mi§lerdir. Gece ve gtindtiz durmadan ytirtiyti§tine devam eder. T1pk1 Al
lah Teala'nm <<Devamll olarak yortingelerinde ytirtiyen gtine§i ve aJI size 
mtisahhar k1ldl.ll (ibrahim, 33) kavlinde oldugu gibi. 

<<Bu; Aziz, Alim'in takdiridir.11 Aziz'dir; O'na muhalefet edilip kar§l 
konulmaz. Alim'dir; her sozti, hareketi ve dUrli§U bilir. Onu oyle bir 
minval tizere dtizenleyip takdir etmi§tir ki, artik bunda terslik veya c;e
li§ki olmaz. T1pk1 En'am suresinde buyruldugu gibi: «sabahl c;1karand1r. 
Geceyi bir stikun, gtine§i ve ay1 da vakit olc;tisti kilmi§tlr : i§te Bu; Aziz, 
Alim olamn takdiridir .11 (En'am, 96) Keza Fussilet suresinde de «Bu, 
Aziz, Alim'in takdiridir .11 (Fussilet, 12) buyurulmu§tur. 
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((Ay i<;in de konaklar tayin etmi§izdir.)) Oyle bir seyirle ytiri.ir ki, 
onunla aylarm ge<;i§i gosterilir. Nasll gi.ine§le gece ve gi.indi.iz bilinirse~ 
ay ile de belirli gi.inlerden ibaret bir ayhk si.ire anla§lhr. Nitekim Allah 
Teala Bakara suresinde «Sana yeni dogan aylardan soruyorlar. De ki: 
Onlar insanlarm faydas1 ve haec i<;in birer vakit bl<;i.ileridir.H (Bakara, 
189) YO.nus suresinde ise §byle buyurur: «Gi.ine§i l§lk, ayt nur yapan, 
y1llarm saytsm1 ve hesab1 bilmeniz i<;in aya konak yerleri di.izenleyen 
O'dur.)) (YO.nus, 5). isra suresinde ise §byle buyurulur: Biz Geceyi ve 
gi.indi.izi.i iki ayet k1ldlk. Rabb1mzdan lutuf dileyesiniz ve ytllann hesa
bml, SaytSllll bilesiniz diye gece ayetini silip karart1p, gi.indi.iz ayetini 
aydmllk k1ld1k. Her §eyi uzun uzad1ya a<;1klad1k.H (isra, 12). Allah Tea
la gi.ine§e has bir ziya, aya has bir nur halketmi§ ve her ikisinin seyrini 
farkll farkll kllffil§tlr. Gi.ine§ her gi.in sabahleyin dogup ak§am batmcaya 
kadar aym ve bir <;e§it ziyaya sahiptir. Ancak dogu§ ve batl§ yerlerin
den yaz ve kl§ degi§iklik oldugu i<;in gece k1sallr, gi.indi.iz uzar; sonra 
gi.indi.iz k1sallr gece uzar. Fakat gi.ine§e hakimiyeti gi.indi.iz vermi§tir. 
Qi.inki.i o, gi.indi.iz dogan bir y1ld1zd1r. Aya gelince, onun i<;in duraklar 
takdir etmi§tir. ilk geceler Aym ba§mda l§lgl <;ok c1llz olarak dogar. Son
ra ikinci gece l§lk artar ve aym yi.ikseli§i fazlala§lr. Yi.ikseldik<;e ziyas1 
artar. Ancak o I§1gm1 gi.ine§ten allr. Nihayet ondordi.inci.i gecesi aydm
llgl doruk noktasma ula§lr ve art1k ayui sonuna dogru k1salmaya ba§
lar, nihayet kuru bir hurma dalma doner. 

( 0 ..f>:" ~I ) kelimesi hakkmda ibn Abbas der ki: Bu, hurma ki.iti.i
gi.ini.in koki.idiir. Mi.icahid ise bunun kurumu§ hurma ki.iti.igi.i oldugunu 
sayler. ibn Abbas, hurma ki.itiigi.i bir si.ire sonra eskiyip kurur ve bi.iki.i
li.ir. Onlardan ba§kas1 da boyle demi§tir. Bilahere Allah Teala obi.ir aytn 
ba§mda onu, yeniden ve ilk §ekliyle ortaya <;1kanr. Araplar aytn her i.i<; 
gi.ini.ini.i- aytn durumunu goz oni.inde bulundurarak -ayn §ekilde ad
landmrlar. ilk i.i<; giini.ine ( .J..f ) ondan sonraki ii<; gi.ine ( ~ ) 
ondan sonraki i.i<; gi.ine ( c:? ) adm1 verirler. Bu dokuzlu demektir 
ki bu gi.inlerin sonu dokuzuncu giindiir. Ondan sonraki ii<; gi.ine U§er ( r ) derler Bunun ilki onuncu gi.in oldugu igin bu ad1 verirler. 
Ondan sonraki iig giine ( ~I ) derler. <;i.inki.i aym l§lgl bu gi.inler
de sonuna dogru yakla§ffil§tlr. Ondan sonraki i.ig giine ( t.;J.) ) derler. 
<;i.inki.i bu gi.inlerin ilki karanllkt1r ve ba§lang1gta ay sona dogru dog
maktadlr. Araplar ba§l kara olan koyuna da bu ad1 verirler. Bundan son
raki i.ig gi.ine ise ( f ) derler. Ondan sonraki i.ig gi.ine ( U"'~ !:>. ) 
on dan sonraki i.i<; gi.ine ( ~.P b ) daha sonraki i.i<; gi.ine ise ( J Ls! ) 
ad1m verirler. Aym sonuna dogru olan bu gecelerde aym aydmllg1 son 
buldugu igin bu ismi vermi§lerdir. Ebu Ubeyd Ti.isa' ve U§er isminin 
verilmesini ho§ gormezdi. Nitekim bunu Garib el-Miisennef isimli ese
rinde belirtmi§tir. 
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«Gi.ine§e, aya ula§mak di.i§mez.>> Mi.icahid der ki : Her birinin bir Sl
run vard1r, onu a§maz ve o s1mrdan geride de kalmaz. Birisinin hakimi
yeti ba§laymca obi.iri.ini.in hakimiyeti son bulur. Digerinin hakimi
yeti ba§laymca, beri~inin hakimiyeti son bulur. Abdi.irrezzak der ki : 
Ma'mer bize Hasan'dan nakletti ki ; o «Gi.ine§e,_ aya ula§mak di.i§mez» 
kavli hakkmda; bu, aym dolunay oldngu gecedir, demi§tir. Burada ibn 
Ebu Hatim Abdullah ibn Mi.ibarek'in §6yle dedigini kaydeder: Ri.izga
nn bir kanad1 vard1r. Ay, sudan bir orti.iye s1gm1r. Sevri, ismail ibn Ebu 
Halid kanahyla, Ebu Salih'ten nakleder ki ; o, bu ayete §byle mana ver
mi§tir : Bunun I§Igi ona, onun I§Igl buna ula§maz. ikrime ise der ki : 
Her birinin bir hakimiyyeti vard1r. Gi.ine§ geceleyin dogmaz. <<Gece de, 
gi.indi.izi.i ge<;ecek degildir.» ikrime der ki : Gi.indi.iz olmadan bir ba§ka 
gecenin olmas1 imkans1zd1r. Gi.ine§iri hs.kimiyeti gi.indi.iz, aym hakimi-

. yeti de gecedir. Dahhak der ki: . Gi.indi.iz §uradan gelinceye kadar, gece 
§Uradan gitmez. Eliyle doguyu gostermi§tir. Mi.icahid ise der ki: ikisi 
birbirini bekler. Biri digerinden s1ynhr. Bu takdirde mana §6yle olur: 
Gece ile gi.indi.iz arasmda bir aynhk, bir bo§luk yoktur. Arallks1z ve si.i
resiz ikisi birbirini ta'kib eder. Zira her ikisi de birbirinin pe§inden ko§
mak i.izere mi.isahhar k1lmmi§lard1r. 

<<Her birisi bir yori.ingede yi.izerler.» Yani gece ve gi.indi.iz, gi.ine§ ve 
aydan her biri, gok feleginde devredip dururlar. ibn Abbas, ikrime, 
Dahhak, Hasan, Katade ve Ata el-Horasani ooyle demi§lerdir. Abdur
rahman ibn Zeyd ibn Eslem ise der ki: Gokle yer arasmda bulunan bir 
felekte yi.izerler. Onun bu rivayetini ibn Ebu Hatim nakleder ki bu, cid
den garib oldugu kadar mi.inker bir rivayettir. ibn Abbas ve Selef'ten 
ba§kalan da derler ki: Yi.in egiren aletin <;ark1 gibi bir yori.ingededir. 
Mi.icahid de der ki : Felek, degirmenin demiri veya <;Ikngm davulu gibi
dir. <;1knk ancak onunla doner ve o olmadik<;a donmez. 

----- iZAHI 

Allah Teala ki.illi mekan olan yerin durumunu delil getirdikten 
sonra, ki.illi zaman olan gece ve gi.indi.izi.in durumuna delil getirmekte
dir. Mekan ve zamanm delaleti de buraya uygun di.i§mektedir. Zira cev
herler mekandan, arazlar da zamandan mi.istagni olmazlar. Her araz bir 
zaman i<;erisinde bulunur. Bunun benzeri Allah Teala'mn §U kavlinde 
de zikredilmi§tir: <<Gece ve gi.indi.iz, gi.ine§ ve ay da O'nun ayetlerin
dendir.» (Fussilet, 37) . Sonra ayetin devammda: <<Kupkuru gordi.igi.in 
yeryi.izi.iniin, Biz ona su indirdigimiz zaman debrenip ye§ermesi de 
O'nun ayetlerindendir.» (Fussilet, 39) buyuruluyor. Nitekim bu ayette 
de hem zaman hem de meka~n baklmmdan delil serdedilmi§tir. Ancak 
orada oncelikle Allah'm birliginin isbati kasdedilmi§ ve : <<Giine~e sec-
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de etmejTin.n (Fussilet, 37) buyurulmu§tur. Mtiteakiben de «Ona can
veren Allah, §tiphesiz oltileri de diriltir.n (Fussilet, 39) buyurarak 
ha§r'e delil getirilmi§tir. Orada maksad, oncelikle ha§r'in isbatld1r. 
<;unkti o surede en c;ok ha§r konusu zikrediliyordu. Surenin umumi 
yap1sma bak1ld1gmda bu, gortiltir. Ve yine orada birden c;ok delille tev
hid zikredilerek: «Siz yerytiztinti iki gtinde yaratam m1 inkar ediyor 
sunuz? de.n (Fussilet, 9) buyuruluyordu. Her iki surenin sonu mes'e
leyi ac;1khga kavu§turmaktadir. Bu konuda birc;ok mes'ele bulunmak
tadir: 

Birinci Mes'ele: Ehl-i stinnete kar§l mekan filozoflarm §tiphesini, 
zaman ise Mti§ebbihe tak1m1mn §tiphesini telafi eder. 

Birincinin ac;1klamas1 §Oyledir: Felsefeci der ki: Eger alemin yok
lugu varhgmdan once idiyse, alemin yok oldugu farzedildigi esnada 
daha oncenin var olmas1 gerekir. Halbuki oncelik ve sonrahk ancak za
manla gerc;ekle§ebilir. Bu takdirde alemden once, zaman vard1. Zaman 
ise alemin btittinti ic;erisinde yer ahr. Binaenaleyh alemin yoklugunun 
farzedilmesi bir §eyin yok oldugu zamanda var olmas1 geregini dogurur 
ki bu, muhaldir. Biz onlara §Oyle deriz: Mekanlarm sonu oldugu konu
sunda siz bize uyuyorsunuz. <;unkti boyutlarm sonlu oldugu konusun
da ittifak vard1r. 0 takdirde kainatm en tist ytizeyinin tizerinde yokluk 
olmahd1r. Ve bu tist ta'biriyle nitelendirilmektedir. Ust ve alt, ancak 
mekanla gerc;ekle§en ozelliklerdir. 0 takdirde kainatm tisttinde bir me
kan bulunmahd1r. Kainattan ayn olarak mekanm bulunmas1 bir §eyin 
yok oldugu esnada var olmasm1 gerektirir. Eger onlar; kainatm en tist 
yiizeyinin tisttinde ne bo§luk, ne de doluluk vard1r, diye cevab verirler
se biz deriz ki: Aym §ekilde kainatm varhgmdan once ne an ne de za
man mevcud idi. 

ikinei mes'elenin ac;1klanmasma gelince: Mti§ebbihe grubu . derler 
ki: Bir mevcudun varhg1 ancak mekanla mtimktindtir. Oyleyse Allah 
bir mekandad1r. Biz deriz ki: Bu, sizin Allah'm bir zamanda olmas1 ge
rektigini soylemenizi ongortir. <;tinkti 0, mevcuddur ve yersizdir, demek 
vehim bak1mmdan nas1l .mtimktinse, o mevcuddur ve zamans1zd1r de
mek de aym §ekilde imkans1zd1r. Hem zaman hadistir. Halbuki biz, Al
lah Teala'nm kadim oldugu konusunda icma' etmi§tik. 

ikinci Mes'ele: Bir ki§i derse ki; burada maksad zaman bakimm
dan delil getirmek idiyse, neden Allah Teala «Gece de onlar igin bir 
ayettir.)) buyurarak geceyi tercih etmi§tir? Biz deriz ki: Daha once ka
ranhk bir mekan olan yerytiztiyle delil · getirildigi ic;in, burada da ka
ranhk bir zaman olan gece ile delil getirilmi§tir. Bir ba§ka §ekilde de 
§Oyle deriz: Gece insanlarm stikunete erdigi, seslerin dindigi ve uyku
nun bastlg1 bir and1r. Bundan sonra gtine§in dogu§U gelir ki bu da sur'a 
iiflenmesi g-ibidir. insanlar onunla harekete gec;erler. Yerden bahseder-
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ken «OlU. toprak, onlar ic;in bir ayettir.» (Yasin, 33) buyrularak <Hum 
zikredilmi§tir. Bu sebeple nas1l mekandan oliime enc,:ok benzeyenler 
zikredilmi§se, zamandan da oliime enc;ok benzeyenler zikredilmi§tir. 

Uc,:iincii Mes'ele: Giindiiziin geceden c,:ekilip s1ynlmasi ne demek
tir? Biz deriz ki: Bu, ondan ay1rdedilmesi demektir. Nitekiin giindiiz 
son bulup gece ba§laymca; giindiiz geceden siynldi, denir. Boylece Al
lah giindiizii geceden SIYinr, o da bundan siyrilffil§ olur. Ancak bu ifa
de ( ~ ) edatl olmaksizm kullamlacak olursa, bu takdirde manasi; 
sonuna girdi, demektir. Eger denilirse ki: Gece, kendiliginden bir ayet 
oldugu halde ondan giindiiziin s1ynhp c,:ekilmesini soylemeye ne gerek 
vard1r? Biz deriz ki: Bir §eyin faydas1 ve giizellikleri z1dd1 ile ortaya C,:I
kar. Bunun ic;in Allah Teala bir ayette geceyi mucize olarak zikretmi§
se, mutlaka orada aym zamanda giindiizii de mucize olarak zikretmi§
tir. «Bir de bakarsm1z ki onlar karanllktadirlar.>> Karanhga dalarlar. 
Buradaki t 1~1 ~ ) edatl miifacee ic;indir. Yani artlk bunlann elinden ge
len hie; bir §ey yoktur. Mutlaka karanllga girmek zorundad1rlar. 

«Giine§ de kendi yoriingesinde yiiriiyiip gider. Bu Aziz, Alim'in tak
diridir.» 

Buradaki vavm, atlf olmas1 ihtimali vard1r ve bu ifadeyi geceye at
feder. Bu takdirde ayetin manas1 §6yle olur: nece de onlar ic;in bir ayet
tir. Ondan giindiizii c;ekip <;1kannz. Giine§ de bir ayettir, o da kendi ka
rargahma dogru ak1p gider. Aya da konaklar takdir etmi§izdir. Biitiin 
bunlar Allah'm birer ayetidir. 

Bu karargah konusunda birkac; vecih vard1r: 

1 - Karargah, k1yamet giiniidiir. K1yamet giinii giine§ durur ve 
hareketi kalmaz. 

2 - Y1ld1r. 
3 .:__ Gecedir. Yani giine§ geceye dogru ak1p gider. 
4 - Bu karargah, zamana nisbetle bir durak yeri olmay1p meka

na nisbetle bir karargaht1r. Bu takdirde «karargahn iizerinde birkac; ve
cih vard1r: 

a) Bu, yazm giin~§in yiikseli§inin son noktas1, ki§m da dii§ii§iiniin 
son noktas1d1r. Yani o yere ula§mcaya kadar giine§ aki§ma devam eder, 
sonra eski yerine doner. 

b) ~u karargah, giine§in dogu§ noktalarmm zirvesidir . . <;iinkii alb 
aya kadar Yilm her giiniinde giine§ bir noktadan dogar. Sonra o nokta
ya t~krar doner. Bu, giine§in yiikseli§i konusunda zikredilen ifadenin 
aymd1r. Zira dogu§ yerlerinin farkllhg1 yiikseli§ noktalanmn farkllll
gmdandir. 
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c) Karargah, giine§in kendi yerindeki ilk ba§lang1c; noktasma ula§
masidlr. 

d) Karargah, giine§in hareketinin iizerinde devam ettigi dairedir. 
Oyle ki giine§in gec;I§ine ragmen bu daire burc;lar mmtika&mdan hie; bir 
§ekilde aynlmaz. Bunu ileride zikredecegiz. 

Muhtemeldir ki «karargahmda» ifadesi, karfl~r k1lacag1 yerin yo
riingesine kadar yiizer, anlamma gelsin. <;iinkii hey'et ashab1 (Astro
nomi bilginleri) dediler ki: Giine§ bir yoriingededir. Yoriinge doner ve 
giine§i dondiiriir. Binaenaleyh giine§, karar kilacag1 yen~ kadar ak1p 
gider. Felsefeciler dediler ki: Giine§ karargahma kadar aklp gider. Yani 
bir noktaYI bulup ta karar k1lmcaya kadar akar. Bu, miimkiin olan du
rak noktaland1r ki o da dii§ii§iin son mmtikas1d1r. (Aristoteles felsefe
sine gore, di.i§en bir §ey kendisi ic;in uygun bir yer buluncaya kadar dii
§ii§e devam eder.) Allah Teala buna cevaben §Oyle buyurmu§tur: «Bu; 
Aziz, Alim'in takdiridir.» Onun hareketi kendi idaresiyle degil, Allah'm 
irade, takdir, tedbir ve te'siri iledir. Denilirse ki: Birc;ok vecihler sira
landi da tercih edilen gorii§ zikredilmedi. Size gore tercih edilen gori.i§ 
hangisidir? Biz deriz ki: Bu gori.i§lerden tercih edilebilecek olam, ka
rargahm; yer anlamma geldigini bildiren gorii§tiir. Yani gorii§ karar 
kilacag1 bir yere ula§mcaya kadar hareket eder. Ki, · buras1 yiikseli§in ve 
dii§ii§i.in son noktas1d1r. Ve bu, dogulan ve bat1lan ic;ine allr. Degi§me
yen hareketi, zamam da ihtiva eder ki bu Yil ve gecedir. Fayda baklmm
dan en miikemmeli budur. Buradaki «Bu» ifadesi ile giine§in yiiziip git
mesine i§aret edilmi§ olmas1 muhtemeldir. Yani bu hareket edi§ ve aki§, 
Allah'm takdiri iledir. Ancak karargaha i§aret edilmi§ olmas1 da muh
temeldir ki giine§in karar k1lacag1 yere kadar akl§l ve karar k1lacag1 o 
yer, Aziz, Galib olan Allah'm takdir ettigi §eydir. Allah kudretinin ke
mali ile galib gelir. 0, Alim'dir. Giine§i en faydall bic;imde yiiriitmekte 
ve en faydall olam bilmekte ve takdir etmekte miikemmel bilgi sahibi
dir ki bu §ekilde onu ak1tlp gotiirmii§ti.ir. Bunu birkac; vecihle a<;lkla
mak miimkiindiir: 

1 - Giine§, altl ay boyunca her gun bir noktadan gec;er. Ama bir 
sonraki giin, bir onceki giin gec;tigi noktaya ugramaz. ~ayet Allah Teala 
gi.ine§i her giin aym noktadan yiiriitmeyi takdir etmi§ olsayd1, giine§in 
gec;i§ noktasma dii§en bolgeler yanard1 ve kalan k1s1m diger yerlere ka
yardl. Allah Teala giine§ ic;in bir uzakllk takdir etmi§ ki, boylece k1§m 
topragm derinliklerinde ve agac;lardaki nemleri toplasm. Sonra yava§ 
yava§ gi.ine§in yakla§masml takdir etm:i§tir ki, topragm ic;indeki bitki 
ve meyveler dl§a <;1k1p tomurcuklansm ve olgunla§arak iiriinler versin
ler. Sonra tekrar uzakla§tlrml§tlr ki, topragm yiizii ve agac;lann dallan 
yamp kurumasm. 

2 - Allah Teala her giin giine§ ic;in bir dogu§ ve her gece de bir 
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bati§ takdir buyurmu§tur ki, varllklann giic;leri ve gozleri uykusuzluk 
ve yargunluga duc;ar almasm, ya da siirekli karanllk nedeniyle yeryiizii
niin i'mar edilememesinden dalaYI alem harab almasm. 

3 - Allah Teala, giine§in seyrini aym seyrinden daha yava§ ve Zu
hal'in seyrinden daha h1zll k1lm1§tlr. Qiinkii giine§in aydmllg1 tamd1r. 
Eger giine§in seyri yava§ alsayd1, uzun zaman bir nakta iizerinde durup 
kallr ve a naktadaki e§yaYl yakard1. Eger giine§in seyri h1zh almu§ alsay- · 
d1 meyveleri algunla§tlracak kadar bir sure aym naktada kalamazdl. 

((Ay ic;in de kanaklar ta'yin etmi§izdir. Sanunda eski bir hurma da
hna doner.» 

Zamah§eri der ki : Burada kelamm anlamm1 tamamlamak ic;in, bir 
lafzm gizli alarak takdir edilmesi gerekir. Qiinkii ay, kendisi ic;in bir 
durak yapamaz. ~u halde mana §oyle almahd1r : Biz, aYln duraklar ha
linde seyrini takdir ettik. Zamah§eri'nin zikrettigine gore; bu ifadeden 
kasdedilen anlam §Oyle deyimlenebilir : Biz aYI da kanaklara sahip ala
rak takdir ettik. Qiinkii bir §eyin sahibi a §eyin yak1md1r. Bu sebeple 
((ha§nud edici hayat» sozii de uygun goriilmii§tiir. Qiinkii bir §eye sa
hib alan a §eye kaim alan gibidir. Bunun ic;in s1fat lafz1 ile zikredilmi§
tir. 

((Sanunda eski hurma dalma donii§iir.>> Yani daha once bulundu
gu hale doner. ( 0.r. ;JI ) kelimesi, hurma salk1m1 ic;in kullamllr ve 
egilmek anlammad1r. Kadim ise, zaman bak1mmdan once gec;mi§ alan
dlr. Denildi ki: Bir §eyin iizerinden bir y1l gec;erse, a kadimdir. Ancak 
bunun §art almamas1 daha dagrudur. Bir §eye kadim denmesi ic;in, bir 
Yilm gec;mesi degil adet muteberdir. Ta ki bir veya iki sene once yapll
ffil§ binaya «eski bina» veya «kadim bina» denmesin. Aynca bir senelik 
almasa dahi baz1 §eylere kadim denir. Bu sebeple kadim ev veya kadim 
bina denmesi caizdir de, alem ic;in kadimdir denmesi caiz degildir. <;un
kii evde ve binada kadimlik senelerin gec;mesi ve devrin onceligine gore 
tesbit edilir. Aleme kadim denmesi ise, ancak alemin ba§l ve oncesi alma
digma inananlar i~in uygundur. 

Sanra Allah Teala buyuruyar ki: «Giine§e, aya ula§mak dii§mez. 
Gece de, giindiizii gec;ecek degildir. Her birisi bir yoriingede yiizerler.» 
Bu ayet-i kerime de gosteriyar ki, amlan §eylerden her birisi bir hik
met uyarmca halkedilmi§tir. Giine§in hareketi aya ula§maya miisaid 
bir h1zda degildir. Eger boyle alsayd1, bir ay ic;erisinde hem yaz, hem 
kl§ alurdu. Ve bu takdirde meyveler algunla§mazdL ccGece de, giindiizii 
gec;ecek degildir.» Bu ayetin tefsirinde denildi ki : Gecenin hiikiimdan 
olan ay, giindiiziin hiikiimdan alan giine§i gec;ecek degildir. Ve yine 
denildi ki : Bu ayetin manas1 §oyledir: Gece giindiizii gec;ecek degildir. 
Yani giindiiziin vaktine miidahale etmez. ikinci anlam uzaktlr, zira bu, 
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a~1k olan bir §eyin a~1klanmas1 §ekline biiriiniir. Birinci anlam ise sa
hihtir, ancak bununla a~1klam1§ oldugumuz husus kasdedilmi§ ise. ~oy
le ki: Allah Teala'mn «Gece de giindiizii ge~ecek degildir.» kavlinin rna
nasi §6yledir: Ay Dogu ufkunda oldugu zaman giine§ Batl ufkunda 

· onun kar§Ismda yer ahr. Sonra giine§ batarken ay dogar, giine§ do
garken ay kaybolur. Sanki giine§in bir tek hareketi varm1§ gibi goriin
mekle beraber giine§ duyu vas1talanyla goriilebilecek bir mikdarda ge
cele)rin aydan geriye kahr. Eger aym tek bir hareketi olmu§ olsayd1 
bununla giine§in oniine ge~er, giine§ ona ula§amazdl. Giine§in de tek 
bir hareketi olmu§ olsayd1 ve bununla aym gerisinde kalsayd1, ay ona 
ula§amaz ve giine§ ile ay uzun siire bir yerde durup kahrl~rdl. Qiinkii 
gune§in hareketi her giin bir derecedir. i§te bu sebeple Allah Teala 
her y1ld1zda ytlhk ve ayhk hareketin dl§mda bir ba§ka hareket daha 
halketmi§tir ki bu, giinliik doniimdiir. Bu giinliik doniimle hi~ bir y1l
d1z digerini ge~emez. ·<;unkii her y1ld1z dogdugu zaman kar§lsmda olan 
ytld1z batar. Ve her ytld1z bize nisbetle diger ytld1zm bulundugu yere 
geldigi zaman, o ytld1z bir ileri yere gider. Bu hareketle ay giine§i ge
~emez. Boylece anla§Ilml§ oluyor ki; gecenin hakimi olan ay, giindiiziin 
hakimi olan giine§i ge~ecek degildir. Oyleyse geceden mur8.d ay, giin
diizden murad da giine§tir. Allah Teala'nm «Giine§e, aya ula§mak dii§
mez.» kavli ,devrini bir y1lda tamamlayan giine§in yava§ hareketine 
i§arettir. «Gece de, giindiizii ge~ecek degildir.» kavli de onun giinliik 
hareketine i§arettir ki, bu hareketle bir gece ve giindiizde dogdugu bir 

· noktadan kalkar ve yine o noktaya ula§lr. ~u halde burada baz1 mes'e
leler vard1r: 

Birinci Mes'ele: Gece lafzmm kullamhp ta ona hitkim olan aytn 
kasdedilmi§ olmasmda ne gibi bir hikmet vard1r? §ayet «ay da giine§i 
ge~ecek degildir.» denmi§ olsayd1 ne olurdu? Biz deriz ki: Eger ccay da 
giine§i ge~ecek degildir» denmi§ olsayd1, bununla giinllik harekete i§a
ret edilmi§ oldugu anla§1lmazd1 ve bu da ~eli§ki vehmini ortaya koyar
dl. Qiinkii giine§ aya ula§amaz, aytn giine§ten daha h1zh hareket ettigi 
a~1ktlt <<Eger ay da giine§i ge~ecek degildir.» denmi§ olsayd1, aytn as
Ia ge~emeyecegi kabul edilir ve bunun giine§ten, daha h1zll olmad1g1 
samllrd1. «Gece ve giindiizn denilerek bir gece ve giindiizde tamamla
nan bir donii§ hareketine i§aret edilmek istenmi§tir. Binaenaleyh her 
ytld1zm, bir gece ve giindiizde dogu§ ve batl§ yerinin bulunduguna i§a
ret edilmek istenmi§tir. 

ikinci Mes'ele: «Giine§e, aya ula§mak dii§mez.» kavlinde muzari' 
fiil kullamhp da «Gece de, giindiizii ge~ecek degildir.» kavlinde ism-i 
fail sigasmm kullamhp muzari' fiilinin kullamlmayt§l veya biriilcisin
de ism-i fail sigasmm kullamllp da «Giine§e, aya ula§mak dii§mez.» 
denmemi§ olmasmda nas1l bir fayda vard1r? Biz deriz ki: Giine§e aid 

y 

0 

v 
n 
si 
y; 
n 
bl 
fe 
di 
m 
llf 

Yl 
yt 
dl 
ol; 
til 
se 
et 
ta 
ta 
piJ 
biJ 
va 
gu 
lUJ 

"bi 
ise 
ytll 
dii 
yu· 
g61 

Ko 
tar 
ra 
bir 
sa 



Y a.stn, 37-40) HADlSLERLE KUR'AN-I KER!M TEFSIRt 6747 

olan birinci harekette ay ona ula§amaz. <;unku o, gune§e mahsustur. 
Ve boylece bu hareket sanki gtine§ten sudur etmektedir. Bu sebeple 
muzari' sigas1 ile zikredilmi§tir. <;unku muzari' sigas1 kendisinden fiil 
sad1r olmayana kullamlmaz. Nitekim kendisinden terzilik sad1r olma
yana; diki§ dikiyor, denmez. ikinci hareket ise herhangi bir YI:ld1za 
mahsus olmaYip butun Yildizlarm ortak oldugu bir harekettir. <;unku 
bu felegin hareketinden dolay1d1r. Ve bu felek herhangi bir Yild1zm 
felegi degildir. Binaenaleyh hareket ondan ~1k1yormu§ gibi olmadlgm
dan ism-i fail sigas1 kullamlnn§tlr. Zira bu siga, fiilin ki§iden sad1r ol
masmi gerektirmez. Bir ki§i terzi olmad1g1 halde falanca terzidir de-
nebilir .. . 

( ... ) 
U~uncu Mes'ele: Felek nedir? Biz deriz ki: Yuvarlak cisim veya 

yuvarlak satlh veya dairedir. <;unki.i dil bilginleri, ~1kngm davuluna 
yuvarlak oldugu i~in ((feleke» admm verildiginde ittifak etmi§lerdir. <;a
dlnn felekesi ise, diregin ba§ma o:r:mn ~adm y1rtmamas1 i~in konulmu§ 
olan yuvarlak, duzgun aga~t1r. Bu k1s1m yuvarlak bir yuzey haline ge
tirilmi§tir. Buna gore; gogun de yuvarlak oldugu soylenebilir, denilir
se de; mufessirlerin ~ogunlugunun gogun yayvan oldugunda ittifak 
ettikleri ve daglarm uzerinde uzantllarmm bulunmadigmi, duzgun bir 
tavan gibi oldugunu kabul ettikleri bilinmektedir. Nitekim ((yuceltilmi§ 
tavan» (Tur, 5) kavli . de b_unu gosterir. Biz deriz ki: Nasslardan kesin 
pir delaletle gogun yayvan oldugunu, yuvarla~ olmad1gm1 gosteren 
bir delil yoktur. Kaldl ki hisler vas1tas1yla elde edilen deliller, onun yu
varlak oldugunu gostermektedir. Binaenaleyh, gogun yuvarlak oldu
gunun kabulu gerekir. Birincisi ~ok a~1kt1r. <;unku kubbe halinde bu
lunmak, tavam tavan olmaktan ~1karmaz. Daglann uzerinde bulun
masi da .boyledir. Hissi delile gelince; bu, birka~ · vecih iledir: 

a) Gtiney canibine dogru dikkatle yol alan ki§i, Suheyl Yild1z1 gi
bi baz1 Yildlzlarm ~ok a~1k olarak gorUldugunu, gozlem yapan ki§inin 
ise stirekli onu gordugunu farkeder. Buna kar§Ihk BuyUk ve Ku~uk ayi 
Yildlzlanmn ise surekli gorUlmez oldugunu farkeder. Eger gokytizu dum
duz bir yuzey olsayd1, butun y1ldizlar her taraftan gorUlurdu. Halbuki 
yuvarlak olunca bir k1sm1 yerin bir noktasmda gorunur, diger k1sm1 
gorunmez gizlenir. 

b) Gune§, Ko~ burcunun hizasmda bulundugu s1rada batarsa 
Ko~ burcundan Terazi burcuna kadar olan nnntlkada bir y1ldlz bizim 
taraf1nnzdan gorUlur. Bilahare gune§in batl§mdari az bir zaman son
ra batnn§ olan y1ld1z kaybolur, dogu§u gune§in dogu§undan sonra olan 
bir y1ld1z gorUlur. Veya bunun aksi olur. Bu a~1k bir delildir. Ara§tlhr
sa kesinlik kazamr. 

c) Gtine§ dogmazdan once ve battlktan sonra I§Igi gorunur ve at-
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mosferde bir sure aydmllk devam eder. Eger gogun bir k1sm1 yerylizu 
tarafmdan kapatllmaml§ olsayd1 ki, -buras1 gune§in yeridir- gune
§in cirmi gorulmezdi ve aydmllg1 yaYllmaya devam ederdi. Madem ki 
durum boyle degildir, gune§ gokyuziinde tekrar dondugunde her biri
nin cirmi ve l§lgl birlikte goriilmektedir. <;unku o takdirde gokylizu 
duz olurdu ve her biri digeri igin ag1k bulunurdu. 

d) Gecenin bir saatmda ay Dogu tarafmdan tutuldugu zaman; 
bat1dakilere aYln tutulma vakti soruldugunda, halkm aym batmasm1 
gordukleri saattan bir saat sonra onlar aym tutulduguim haber verir
ler. Halbuki ay tutulmas1 yeryuzunun her tarafmda aym vakittedir. 
Gece ise farklld1r. Bu da gosteriyor ki Dogu tarafmdaki gece, Batl ta
rafmdaki geceden oncedir. Gune§ dogulularm bulundugu rruntlkadan 
batt1g1 s1rada batllllann bulundugu mmtlkada hala goriilmektedir. 
Boylece gune§in di.inya tarafmdan gizlendigi anla§1lmaktad1r. Eger 
gokylizu duz olsayd1 boyle olmazd1. 

e) Eger gokyuzu dumduz olsayd1; ay ba§ucumuzda bulundugu 
s1rada bize en yakm noktada olurdu. Ba§ucumuzda degil de ufukta 
bulundugu s1rada ise bizden en uzak noktada bulunurdu. Aym durum 
giine§ ve diger Y1ld1zlar igin de gegerlidir. Onlarm da bize yakm oldugu 
s1rada en buyuk olarak gorulmesi gerekirdi. <;unku yakm olan, daha 
buyuk gozukur. Halbuki durum boyle degildir. Denilecek olursa ki: 
Gune§ ufukta bulundugu s1rada gogun yiizeyinde .bulunmas1, ba§ucu 
noktam1zda bulundugu s1rada gok denizine dalml§ olmas1 caizdir. 
<;unku gogun delinmesi caizdir. Biz deriz ki : Gogun delinmesinin caiz 
olmas1 konusunda tartl§ma yoktur. Ancak o zaman aym hareketi duz 
bir gizgi uzerinde degil, dairevi hareket olur ki bizim kasdettigimiz de 
i§te budur. Aynca biz diyebiliriz ki: ~ayet boyle olsayd1, gun donumu 
noktasmda aYln, dogu halk1 yamnda daha buyuk bir miktarda olmas1 
gerekirdi. Zira onlarm o s1rada ba§ucu noktasma daha yakmd1r. Bu 
ise gogun yuzeyinin en alt noktasmda ve bize gore de gok denizinde 
bulunmas1 faraziyesini gerekli k1lar. Toplayacak olursak; bu konuda 
pek gok deliller vard1r. Bu delilleri uzunca zikretmenin uygun oldugu 
yer astronomi kitapland1r ki onlarm amac1 bu bilimleri a<;lklamaktlr. 
Tefsirde gaye, bu bilimlerin a<;1klanmas1 degildir. Sil,dece felegin yu
varlak oldugunu gostermek igin zikrettigimiz bu kadarc1k bilgi yeter
lidir. 

Dorduncu Mes'ele : Bu ifade gosteriyor ki; her Y1ld1zm bir felegi 
vard1r. Bu konuda sizin goru§iinuz nedir? denirse biz deriz ki: Yedi ge
zegenin her birinin bir felegi vard1r. Diger Y1ld1zlara gelince; bunlar
dan da her birinin bir felegi old~gu soylenmi§tir. Oyleyse bu konuda 
hey'et kitab~armdan ozet olarak baz1 sozler aktarallm. Felek kelime
sinin tefsiri Csebebiyle bu koriuya giri§mek gerektir. Biz diyoruz ki: AYln 
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felegi vard1r. <;iinkii aym hareketi i:iteki altl gezegenin hareketinden 
daha h1zhd1r. Keza her y1ld1zm da bir felegi vard1r. <;iinkii h1z, yava~
hk ve gec;:i~ bak1mmdan her biri digerinden farkhd1r. Birisi bir daireden 
gec;:erken, digeri bir ba~ka diHreden gec;:er. Hatta baz1 vakitlerde birbiri 
iizerlerinden gec;:tikleri halde biri digerinin tutulmasma sebep olmaz. 
Baz1 vakitlerde ise birbirinin tutulmasma sebep olurlar. Oyleyse her 
y1ldizm bir felegi vard1r. Sonra hey'et ehli (Astronomi bilginleri) dedi
ler ki: Her felek kiire bic;:iminde bir cisimdir. Ancak bu, onun ic;:in laz1m 
degildir. Laz1m olan §i:iyle dememizdir: Her felek kiire veya diiz veya 
daire bic;:iminde olabilir. Ancak y1ldiz onunla hareketini gerc;:ekle~tirir. 

Allah Teala yild1z1 kiire bic;:iminde yaratmaya kadirdir. Bu takdirde y1l
d1zm felekteki varhg1 ic;:biikey bir yuvarlagm ic;:ine yerle~tirilmi~ bir c;:ivi 
gibi olur. Kiire di:indiiriiliince kiirenin di:inii§iiyle y1ld1z da di:iner. Hey'et 
erbabmm kanaatma gore, hareket eden y1ldizlarm durumu bi:iyledir. 

( ... ) 
Keza Allah Teala yild1zlan gi:igii yaracak ve zihni bir daire getire

cek bic;:imde halketmeye de kadirdir. T1pk1 suyun yiizeyinde bir diizliik 
farzedip bir yandan inip bir yandan t;:IkmaYl saglayacak yuvarlak bir 
yiizey tahayyiil etmemiz gibi. i§te Allah Teala'mn ((Her birisi bir yi:iriin
gede yiizerler.n kavlinden anla§Ilan mana budur. Y1ld1zlann hareketinin 
bu §ekilde oldugu ac;:1ktlr. Hey'et erbab1 ise bunu inkar etmi§ler ve §i:iyle 
demi§lerdir: Bu §ekilde hareket caiz olmaz. C,::iinkii yildlZlll bir cirmi 
vard1r. 0, gi:igii yard1g1 ve hareket ettigi zaman ya di:inii§ yeri de yan
lacak ve ona uyacaktlr -bahgm hareket ettirdigi su gibi- ya da yanl
mayacak ve ona uymayacaktlr. Aksine orada Yild1zm di:inii§iinii sagla
yan bir bo§luk vard1r. Kald1 ki bo§luk muhaldir gi:ik ise yanlmaYl ve 
uyumu kabul etmez. Onlar bu gi:irii§e dayanmaktad1rlar. Biz ise deriz 
ki: Her ikisi de caizdir. Bo§luga gelince burada onu gerektiren bir §ey 
yoktur. <;iinkii Allah Te9Ja'mn HYiizerlern kavlinden onun yanlma ve 
uyu§ma §eklinde oldugu anla§Ilmaktadir. Yanlma ve uyu§mamn im
kansizhgma gelince, bu konuda onlann elinde bir delil yoktur. ~iiphe
leri sadece yi:inleri ta'yin edici sebepler iizerindedir ki bu nokta da c;:ok 
zay1ft1r. Sonra derler ki: Hareket buradan c;:1kar ve biz buradan tutul
malan anlanz. Eger hareketler farkh olsayd1 ay veya giine§ tutulmasl
na hiikmedildigi vakit buna hiikmetmemek icab ederdi. <;iinkii biz giine · 
§in iki felegi oldugunu si:iylemi§ olduk. Birincisi, onun merkezi alemin 
de merkezidir. ikincisi, onun merkezi 9Jemin merkezinin iizerindedir. 
Bu, yumurtanm ak1 gibidir. Akm kabukla sanmn arasmda bulunmas1 
gibi. Giine§ dl§ felekte kiire bic;:imindedir. Onun di:inmesiyle birlikte 
merkez de y1lda bir di:inii§ yapar. Ust kiSimda bulununca yerden uzak
la§Ir ve 'o zaman zirvededir, denir. Alt kisimda olunca yere yakla§lr o 
zaman da dii§ii§ noktasmdad1r, denilir. Aya gelince, onun biitiin bi:i-
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liimlerini ve yoriingelerini ihata eden bir yorlingesi vard1r. Aynca bir 
diger yorlingesi de ilk yorlingeden bir k1snn i~ine allr ·ki bu soganm 
list kabugu gibi listten onu kw~atlr. U~lincli yorlingesi de gline§ fele
ginin merkezinin di§mda olan yorlingede oldugu gibi altta bulunan 
felektir. Merkez, gline§in cirmi gibi klire §eklindedir. Ay kliresinde · ise. 
bu bir klireye ~ak1lm1§ bir ~ivi gibidir. Buna «list felekn ad1 verilir. 
Merkezin di§mda olan felege de «ta§IYICl felekn ad1 verilir. Ta§lyiCl fe
legin bulundugu alttaki felege ise «egilen felekn adi verilir. Ta§IYlCl fe
lekte bulunan klireye de yuvarlakllk yorlingesi ad1 verilir. Aym §ekil
de geriye kalan be§ yild1z i~in de boyle denmi§tir. Ancak Cozher 
. ( ../" j~l _ ) felegi ad1 verilen listteki felegi onlar kabul etmemi§ler
dir. Boylece 24 felek var sayilmi§tlr. En list felek ve bur~lar felegi. Zu
hal i~in li~ felek. Temsil edilen, ta§IyiCl ve yuvarlatlc1 felek. Mli§teri 
i~in de li~ felek. Merih i~in de li~ felek. Gline§ i~in iki felek. Merkezin 
dl§lllda olan ve temsil edilen felek. Zlihre i~in li~ felek. T1pk1 ulvi alem
ler i~in oldugu gibi. Utarid felegi i~in ulvi alemlerde zikrettigimiz li~ 
felegin yam s1ra, dordlincli ve dondlirlicli adl verilen bir felek. Ay i~in 
dort felek. Dordlinctisiine Cozher felegi adm1 vermektedirler. Dondli
rlicli felek, Cozher felegi gibi degildir: Qlinkli dondlirlicli felek Utarid 
felegini ku§atnn§ degildir. Cozher felegi ise ku§atmi§tlr. Baz1lan da 
bu be§ine diger iki felek daha Have etmi§lerdir. Ve bunlarm dondlirtil
mesinin li~ felekten mlirekkeb oldugunu belirtmi§lerdir. Onlar derler 
ki: Bu cirimler sebebiyle ylld1zlarm hareketleri farkhla§Ir . Donli§ ve 
gidi§, enine ve boyuna h1z ve yava§lama, dogru istikamette hareket 
durumlan ortaya ~1kar. Ozet olarak onlann soyledikleri bunlard1r. Biz 
deriz ki: Allah Teala i~in bu gibi §eyleri yaratma kudreti uzak gorli
lemez. Vacib olmas1 §eklindeki bir fikre gelince, biz bunlann donli§li
nli ve yol ah§llll bu §ekilde kabul etmeyiz. Ancak hepsinin Allah'm 
iradesi ile oldugunu teslim ederiz. Eni ve boyu, hareketlerinin h1z1 ve 
yava§hgi, uzakhklan ve yakmhklan hepsi Allah'm iradesi iledir. So
zlin tamaml bundan ibarettir. 

Be§inci Mes'ele : Mlineccimler Allah Teala'mn «Ylizerlern kavlini 
delil getirerek, y1ldizlarm canh olduklanm soylemi§lerdir. Qlinkli «yli
zerlern ifadesi ancak ak1lh olanlar i~in kullamlan bir ta'birdir. Biz de
riz · ki: Tesbihin uygun oldugu §ekilde bir canhhg1 kasdediyor ve bu 
anlamda canhd1rlar diyorsamz biz bunu kabul ederiz. Qlinku varllklar 
aleminde bulunan her §ey hamd ile Allah'! tesbih eder. Bunun dl§lll
da bir ba§ka §eyi kasdediyorsamz, bu sabit degildir. Bu kelimenin kul
lamlmast da buna delalet etmez. Nitekim Allah Teal{!, putlar hakkmda 
da: «Ne oluyor ki konu§muyorsunuzn (Saffat, 92) veya «konu§mazlar 
mv> ifadelerini kullanmaktadir. (Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, 
XXVI, 69-77) . 
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Sure-i Bakara'da ve Sure-i isra'nm ba§mda izah edildigi uzere, 
siibhan tesbihin alemidir. Bununla beraber buyuk teaccub makamm~ 
da da kullamhr, tesbih de tenzihin dorugudur. Yani her hangi bir le
keden, yara§1ks1zhktan i'tikadda, kavilde, fiilde son derece tenzihtir. 
Bu suretle ( 0~ ~I ) yahud ( 0~ ~) mazmununu ifade 
eden bu tesbihin burada boyle ara ifadesi olarak sevki ne guzeldir! 

ilkin bu, bir taraftan §iikretmeyenleri uyarma, bir taraftan da 
§iikredeceklere §iikrun ba§l, kemfH-i tenzih ile tevhid oldugunu ogret
medir. 

ikinci olarak, s1la mevkiinde zikrolunan kudret eserlerinin ehem
miyetini iq'ar ile §iikru gerektiren nedenleri ziyadesiyle te'kiddir. 

Uc;uncu olarak, e§leri yaradanm e§sizligini, §erik ve nazirden mu
nezzeh birligini isbat eden belig bir tlbak san'atl vard1r: Tesbih o ya
radana, yahud ne munezzeh subhand1r 0 yaradan ki «biitun o c;iftle
rin hepsini yarattl .)) 

E§ler ( c_~j'l'l ) , zevc'in cem'idir. Zevc; c;ift ve e§ demektir ki 
Rag1b'm beyam vechile. iki e§it §eyin her birine de ve bir digerine ben
zer veya tersine alakadar olan her §eye de denir. Bu i'tibar ile alemde
ki §eylerin hepsi bir z1dd1 veya benzeri veya her hangi bir bile§igi ve 
kar§ltl bulundugu ic;in c;ifttirler. Mesela cisim ve ruh, madde ve kuv
vet, cevher ve araz, enfiis ve afak, arz ve sema, zulmet ve nur, dunya . 
ve ahiret gibi ki elektrik bile musbet ve menfi ikiye aynhyor. 0 halde 
««;iftleri yarattl.)) demek butiin «;e§itleri ve Sllllflanyla· alemi yarattl, 
demeye e§ittir. Ancak burada as1l sevk, butun alemin yaratlh§ml anlat
mak degil, bir §erik ve naziri bulunan butun e§lerin, biitun c;iftlerin 
mahluk oldugumi ve binaenaleyh mahlukun halika e§ obimayacagm1 
anlatarak halikm nezahet ve vahdaniyyetini isbat etmektir. Bundan 
ba§ka bir «e§ler)) deyiminde diger bir nukte daha vard1r ki be§er ha
yatl ic;in evvelki nimetlerden daha ziyade ehemmiyeti haiz olan izdivac 
nimetinin halkma i§aret ile §Ukre te§vik ifade eder. Nitekim ««;iftler)) 
§6yle beyan buyruluyor. 0 c;iftleri ki ccArzm bitirdiklerinden)) evvelki 
ayette zikrolunan ve olunmayan her turlii bitki ve agac;lar «ve kendi 
nefislerinden)) erkek ve di§i ve daha bilemeyecekleri §eylerden ki ne 
goz gormii§, ne kulak i§itmi§, ne de bir be§erin hatmna gelmi§tir. 

ccBir ayet de onlara gecedir. )) Mekanda tecelli eden ilahi kudreti 
ihtardan sonra bununla da zamanda tecelli eden Rabbani kudrete 
i§aret buyuruluyor. ~oyle ki ccO'ndan gunduzu yiizeriz.)) ( c_UI ) ke
limesi, biri digerinin laz1nn iki mana ile kulJamhr: Soymak, «;1karmak: 
( o\..:JI ,y- <-;J~ 'l'l ~L ) denilir ki cckoyundan deriyi yuzdum, soy
dum, giderdim.)) demek olur. Digerind~ ise ( <-;J~ ~l,y- o\..:JI ~L ) 
koyunu deriden soydum, denilir. Ac;tlm, meydana «;1kard1m, demek 
olur. Tiirkc;emizde de elmay1 soydum, yahut elmanm kabugunu soy-
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dum dedigimize gore biz de soymak kelimesinde bu iki sureti farkh 
farkSlZ kullamyoruz, demektir. Burada her iki mana ile de tefsir edil
rni§tir ki ikisi de dogrudur. Evvelkine gore geceden giindiiziin yiiziil
mesi bir kurbanm derisi yiiziiliiyorrnu§ gibi ~evreden aydmhgm siyn
hp sonmesiyle as1l yoklugu ihtar eden karanhgm zuhuru, yani ak§am 
olmak hadisesi demek olur. Ki <<Derken bir de bakarlar ki onlar karan
hga dalml§lardlr.)) kavlinde ta'kib ve miiface'e bu ma.n3~da zahir oldu
gundan tefsircilerin ~ogunlugu bu tefsir tarzm1 tercih etmi§lerdir. Bu 
Surette gece, yalmz bir uyan ayeti olarak ihtar edilmi§ olur. ikinci 
manaya gore ise geceden giindiiziin yiizi.ilmesi karanhk i~inden aydm
hgm ~1kanlmas1, yani sabah olmak hadisesi olmu§ oluyor ki, bunda 
oliilere hayat vermekten niimune olan bir miijdeleme ne§'esi vard1r. 
Nitekim; geceler gebedir, denilir. Buna gore «derken bir de bakarlar 
ki onlar karanhga dalml§lardlr.)) kavli yine aym giiniin ahm geceye 
varacagm1 gostermi§ olur. 

«Giine§)) de bir ayett(ir, yani gece ve giindiiziin sebebi gibi gorii
nen giine§ de Allah'm kudretine bir alamettir. «Kendisi i~in mukad
der bir miistekarr i~in cereyan ediyor.)) Bu cereyam giine§in yalmz me
kanda hareketi diye anlamamah, mekani ve zamani bilciimle izleri ve 
konulanyla viicudda ardarda gelmesi anlamma anlamahd1r. Mesela I§lk 
ve 1s1 ne§ri de onun bir ceryamd1r. 

( _;:..J.I ) , mimli masdar, ism-i zaman, ism-i mek~m olabildigi, 
J ) la da birka~ manaya geldigi cihetle bu ifade miiteaddid ma

nalara uygun dii§er. 
ilkin; giine§, kendisi i~in takdir ve tahsis edilmi§ bir istikrar sebe

biyle, yani sabit bir karar, muntazam bir kanun ile cereyan eder. He
sabsiz, serseri, kor bir tesadiif ile degil. 

ikinci olarak; bir istikrar i~in, yani kendi aleminde bir karar ve 
miivazene husule getirmek hikmet ve gayesiyle yahud nihayet bir sii
kuna erip durmak i~in cereyan ediyor. 

U~iincii olarak; ism-i zaman olduguna gore, kendine mahsus bir is
tikrar zamam i~in, yani duracag1 bir vakte, belirli bir siireye kadar ce
reyan eder ki bu vakit «giine§ diiriildiigii vakit))tir. 

. Dordiincii olarak; mekan ismi olduguna gore, kendine h9s bir istik
rar mahalline mahsus yani, yerinde sabit olarak cereyan eder, mihverin
de doner, yahud kendisinin karargah1 olan alemin yararlan i~in cere
yan eder. Bu manada vatana hizmet i~in bir te§vik de vard1r. Nihayet 
birinci ( J ) ( .JI· ) manasma olmak iizere §U mana da vard1r: Ken
disi i~in bir istikrar noktasma dogru gitmektedir. Tatbiki birka~ vechile 
izaha muhtemil bulunan bu manaya gore giine§in diger bir merkeze 
dogru hareket etmekte bulundugu da anla§Ilabiliyor. Nitekim bir ha-
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dis-i §erifte de; giine§in karargahl Ar§'m altmdadir, diye varid olmU§-
tur. 

, 

«i§te o acayib cereyan, 0 Aziz ve Alim'in takdiridir.» Yani kudre
tiyle her §eye galib ve hakim ve ilmiyle her §eyi ku§atan ve sana Kur'
an'I indirip dosdogru yolu gosteren Allah'm takdiri, yani biitiin hudtid 
ve tafsilatlm bilip bic;mesiyledir. Yoksa ne yaptigm1 bilmez kor bir ta
biatm eseri degil, bizzat kadim bir miiessir hie; degildir. 

«Aya gelince ona menzil menzil mikdar bic;mi§izdir.» 0, giine§ gibi 
istikrarll bir surette cereyan etmez. Ona bir tak1m menziller ve her 
menzile gore bir mikdar ta'yin etmi§izdir. Seyyard1r her gun bir menzi
ie gelir, her menzile gore bir §ekilde goriiniir. Arablar, aym konaklanm 
§oyle saym1§lard1: Sertan, Butayn, Siireyya, Deberan, Hek'a, Hen'a, 
Zira', Nesre, Tarf, Cebhe, Ziibre, Sarfe, Avva, Simak, Gafir, Zubana, ik
lil, Kalb, ~evle, Neaim, Belde, Sa'diizzabih, Sa'diibiila', Sa'diissiiud, Sa'
dul'ahbiye, Fer'iid-Devl el-Mukaddem, Fer'O.'d-Devl el-Muahher, Re§a. 
Bunlardan her gece bir menzile konar da istikb9Je kadar giinden giine 
nuru arta arta sonra da eksile eksile son menzilde -ki birle§meden on
cedir- iyice incelir, kavlenir. «Nihayet doniip eski urcun gibi olana 
kadar.» 

0y. _rll ) , egri salk1m c;opii demektir. Bilh9.ssa hurma salkimi
nm dip c;opii ki eskisi, yani gec;en seneninki, daha ince, daha egri, daha 
renkli olur. Bu te§bih, pek e§siz bir te§bihtir. Zannedildigi gibi hilalin 
ilk ve son §eklini gostermekle kalm1yor, aym o konaklarda giderken 
yeryiizii etratmda bir ayda kat'ettigi hareket noktasmm bir modelini 
de gostermi§ oluyor. 

<<Eskin denilmekle bu hareket yeri iizerinde aym her menzildeki . 
cirmi de hayal ettirilmi§ bulunuyor ki eski hey'etc;iler bu te§bihin ince
ligini idrak edemezlerdi. Bu takdir o kadar giizel ve bu gorev taksimi o 
kadar yerindedir ki «Ne giine§ kendisine aya c;atmak yara§Ir ne giindiiz 
gecenin online gec;er, hepsi birer felekte yiizerler.» Biri digerine c;arp
maz, vazifeleri o kadar giizel ve muntazam tevzi' olunmu§tur. 
( 0~ ) kelimesi cemi' sigas1yla irftd olunmakla «hepsi»nden mu
rad, yalmz giine§ ve aydan her biri degil biitiin ecram oldugu anlatil
mi§tlr. Bu cihetle yeni astronomi diistUruna i§aret eden bu ayetin bir 
benzeri Enbiya suresinde gec;mi§ oldugu cihetle oraya bak. 

Yalmz giine§in yiizdiigii feleki nedir? Bu, bir yoriinge olduguna 
gore, onun da bir gezegen olmas1 laz1m gelmiyor mu? diye sorulabilir. 
Gerc;i mihveri etrafma da donii§ yeri anlamma yoriinge denebilirse de 
bundan zahir olan giine§in yukarda zikrolundugu iizere hadis-i §erifin 
gosterdigi vechile Ar§'m altmda diger bir miistekarre, bir merkeze dog-

Tefsir, C : XII ; F . 424 
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ru hareket ettigini ve binaenaleyh onun yuzdugu felek de onun yorun
gesi ve hareket yeri oldugunu kabul etmek gerekir. (Elmahh M. Hamdi, 
Hak Dini Kur'an Dili, V, 4027-4032). 

------000----------
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41 - Soylann1 dolu gemiyle ta1?Iilll1? olmam1z da on

lar i<;in bir a yettir. 

42 - Ve kendilerine bunun g:ibi nice binecek 1?eyler 
yapmam1z da. 

43 - Dilesek; onlan suda bogardlk da ne kurtaran 
bulunurdu, ne de kurtulabilirlerdi. 

44 - Ama kat1m1zdan bir rahmet ve bir sureye kadar 
ge<;inme ba1?ka. 

Dolu Gemjler 

Allah Teala buyuruyor ki: A1lah'm gemileri ta§Imak uzere denizi 
emillerine vermi§ olmas1 da kudretinin ayn bir delilidir. Nitekim Allah 
Teala'mn Nuh peygamber ile birlikte ona inananlan kurtard1g1, ve 
Adem peygamberin soyundan bu inanml§ zumreden ba§ka kimsenin ge
ride kalmad1g1 Nuh'un gemisi de bu gemilerin ilkidir. i§te bunun i<;in 
«Soylanm dolu gemiyle ta§lilll§ olmam1z da onlar i<;in bir ayettir.n bu
yuruyor. E§ya ve canhlarla dolu olarak babalanm ta§lilll§ olmam1z. 
Nitekim Allah Teala Nuh peygambere, her <;iftten iki§er tane almasm1 
emretmi§ti. ibn Abbas, ayetteki «dolun anlamma gelen ( 4J ~I ) 
kelimesinin ag1r bi<;imde ta§milll§, anlamma geldigini sayler. Said ibn 
Cubeyr, ~a'bi, Katade ve Suddi de boyle der. Dahh~k, Katade ve ibn 
Zeyd bunun Nuh peygamberin gemisi oldugunu bildirirler. 

((Ve kendilerine bunun gibi nice binecek §eyler yaratmam1z da.» 
Avfi, ibn Abbas'tan naklen der ki : Bununla develer kasdedilmektedir. 
<;unku develer kara gemisidir. Onun uzerinde yuklerini ta§Ir ve ona bi
nerler. ikrime, Mucahid, Hasan, Katade ve bir rivayette Abdullah ibn 
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f?eddad ve ba§kalan da· boyle demi§lerdir. Bir rivayete gore de Suddi, 
bunun davarlar oldugunu soy:lemi§tir. 

ibn Cerir Taberi der ki : ·Bize Fadl.. . Abdullah ibn Abbas'tan nak
letti ki; o, ccVe kendilerine bunun gibi nice binecek §eyler yaratmam1z 
da.)) kavli ne demektir biliyor musunuz? demi§. Onlar; hay:Ir, deyince; 
bu, gemilerdir. Nuh peygamberin gemisinderi sonra gemiler, ona ben
zer §ekilde yapilml§tlr, demi§. Ebu Malik, Dahhak, Katade, Ebu Salih 
ve Siiddi de; ((bunun gibi )) kavlinden maksad, gemilerdir, demi§lerdir. 
Bu gorii§ii Hakka suresinde yer alan §U ayet-i kerime'ler de destekle
mektedir : ccSu ta§tlgl vakit, size bir ibret olmak iizere anlay:I§h kulak
lar anlasm diye siiziilen gemide, sizi Biz ta§lffil§lZdlr.)) (Hakka, 11-12). 
Duyucu giice sahip olanlar dikkat edip korusunlar ve size bir ibret ve 
hatlrlatma olsun diye. 

ccDilesek; onlan suda bogardlk.)) Yani gemide olanlan. ccNe kurta
ran bulunurdu.)) ic;inde bulunduklan durumdan onlan kurtaracak kim
se bulunmazdl. ccNe de kurtulabilirlerdi. )) Ba§larma gelen felaketlerden. 
ccAma kat1m1zdan bir rahmet )) Bu, bir munkati' istisna,dir. Ciimlenin 
takdiri §Oyledir : Ancak Biz rahmetimiz sayesinde sizi karada ve deniz
de yiiriitiiyoruz ve sizi belirlenmi§ bir siireye kadar gotiiriiyoruz. Bunun 
ic;in ayetin devammda ccVe bir siireye kadar· gec;inme, ba§ka)) Yani Al
lah katmda bilinen bir vakte kadar, buyuruluyor. 

45 - Onlara; onunuzde ve aPkanlzda bulunanlardan 
sak1n1n. Be1ki merhamet olunursunuz, denildiginde. 

46 - Onlara; Rablann1n ayetlerinden bir ayet geldigin
de ondan yuz <;evirmi~lerdir. 

4 7 - Onlara; Allah'1n size nzik olarak verdiklerinden 
infak edin, denildiginde; o kufredenler i~man etmi~ olanla
ra dediler ki: Diledigi takdirde Allah'1n doyuracag1 kimseyi 
biz mi doyurallm? Dogrusu siz, an calk apa<;1k bir sap1kllk 
i<;erisindesiniz. 
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Allah Tef!Ja, mii§riklerin sap1khk ve bozukluklannda 1srar ettikle
rini, daha once i§lemi§ olduklan giinahlardan kac;mmad1klanm haber 
vererek, klYamet giinii onlan bekleyen durumlan bildiriyor: <<Onlara; 
oniiniizde ve arkamzda bulunanlardan sakmm.>> a,yetine Miicahid, gii
nahlardan, anlamm1 verirken ba§kalan aksi bir anlam vermi§lerdir. 
«Belki merhamet olunursunuz.n Yani umulur ki bu sakmmamzdan do
laY! Allah Teala size ac1r da, azabmdan sizi kurtanr. Kelamm takdiri 
§6yle olur: Onlar bu soze cevab vermezler ve yiiz c;evirirler. Bunu ifade 
ic;in sadece «Onlara; Rablarmm ayetlerinden bir ayet geldiginden kavli 
yeterli bulunmaktad1r. Yani onlara tevhid ve peygamberlerin dogrulu
gu konusunda bir ayet geldiginde ((Ondan yiiz c;evirmi§lerdir.>> 0 ayet
leri dii§iiniip de yararlanma yoluna gitmemi§lerdir. 

((Onlara; Allah'm size nz1k olarak verdiklerinden infftk edin, de
nildiginden Onlara, Allah'm kendilerine verdigi nz1klardan; dii§manla
nn muhtac;larma ve fakirlerine harcamalan emredildiginde; ((0 kiifre
denler iman etmi§ olanlara dediler ki.>> Yani fakirlerden iman etmi§ 
olanlara. Demek oluyor ki; onlar mii'minlerden kendilerini infak etme
yi emredenlere kar§l bir delil olarak derler ki: «Diledigi takdirde Allah'm 
doyuracag1 kimseyi biz mi doyurahm?n Yani bize kendilerine infak et
memizi emrettiginiz §U ki§ileri, Allah isteseydi muhtac; etmez ve kendi 
katmdan bir nz1kla onlan doyururdu. Binaenaleyh biz Allah'm irade
sine uyarak onlara inf8,k etmeyiz. «Dogrusu siz, ancak apac;1k bir sa
plkhk ic;erisindesiniz.n Yani bize emrettiginiz bu §eyde apac;1k bir sa
plkhktasmlz. 

ibn Cerir Taberi der ki: Bu, Allah Teala'mn miisliimanlarla kar§l
la§lp onlar reddettikleri zaman kafirlere kar§l soyledigi soz olabilir. Al
lah Teala onlara «Dogrusu siz, ancak apac;1k bir sap1khk ic;erisindesiniz.n 
buyurmaktadlr. Taberi'nin bu gorii§ii iizerinde durulmas1 gerekir. 
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48 - Ve derler ki: ~ayet siz sadrldardan iseniz, bu va'd 
ne zamand1r? 

49 - Onlar; sadece bir tek c~aghg1 beklerler ki <;eki~ip 
dururlarken o, ansiZin kendilerini yakalayiVerir. 

50 - Artlk ne vasiyet edebilirler, ne de ailelerine done
bilirler. 



Yasln, 48-50) HAD1SLERLE KUR' AN -I KERlM TEFS1R1 6757 

Allah Teala, kafirlerin «Bu va'd ne zamand1r?n diyerek k1yametin 
gelmesini uzak sayd1klanm haber veriyor. Halbuki ona inanmayanlar 
onun <;abucak gelivermesini isterler. i§te bu sebeple Allah Teala buyu
ruyor ki: «Onlar; sadece bir tek <;1ghg1 beklerler ki, <;eki§ip dururlarken 
0, anslZln kendilerini yakalay1verir.n Onlar bir tek <;1gllg1 beklemekte
dirler. Allah en iyisini bilir ya, bu, k1yametten once deh§etin sarst1g1 ilk 
sur'un tiftirtilmesidir. insanlar <;af§l pazarlarda yeyip i<;melerinde 
ah§tlklan §ekilde birbirleriyle tartl§lp dururken, o anda Allah Teala 
isratil'e emreder de o, Sur'a oyle uzun ve stirekli bir tifleyi§le tifler ki 
yerytiztinde hi<; bir kimse kalmaz, herkes ba§ml eger ve gokten gelen 
sese kulak kesilir. Sonra insanlardan geri kalanlar k1yametteki mah§er 
yerine stirtiltip ate§e at1hrlar. Cehennem onlan <;epe<;evre sanverir. Bu
nun i<;in ayetin devammda buyuruyor ki: ((Artlk ne vasiyyet edebilir
ler, ne de ailelerine donebilirler.n Ellerinde bulundurduklan malla il
gili vasiyet edemezler, <;tinkti i<;inde bulunduklan durum vasiyetten da
ha zordur. ((Ne de ailelerine donebilirler.n 

Bu konuda pek <;ok hadis ve haber varid olmu§tur ki biz bunu bir 
ba§ka yerde (diger ciltlerde) zikrettik. Bu deh§et <;1ghgmdan soma 
diri ve ayakta bulunan Allah'tan ba§ka btittin canlllann olecegi <;1ghk 
gelir. Bunun arkasmdan da dirili§ <;1ghg1 gelecektir . 

51 - Sur'a uflendiginde bir de bakarSllllZ ki onlar ka
birlerinden ko~arak Rablanna dogru <;llkmaJktadirlar. 

52 - Derler ki: Yaz1klar olsun bize, yattlginnz yerden 
kim kald1rd1 bizi? i~te bu, Rahman'1n va'detmi~ oldugudur. 
Ve peygamberler dogru soylemi~lerdi. 

53 - Sadece bir tek c:aghk olur ve bir Ide bakars1n1z ki; 
onlann hepsi birden huzurumuza getirilmi~lerdir. 

54 - Artlk bugun, kimseye hi9 bir haks1zhkta bulunul
maz. Ve siz, yapar olduklann1zdan ba~kas1yla cezalandl
nlmazsiniz. 
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Sur'a Uflendiginde 

i§te bu da uc;uncu t;1gllkt1r. Bu t;1gllk kabirlerden kalk1p dirilme ve 
yaJilma t;Igllg1d1r. Bunun ic;in Allah Teala «Onlar kabirlerinden · ko§a
rak Rablarma dogru t;1kmaktad1rlar.>> buyuruyor. Ayet-i kerime'de ge
c;en ( ~~ ) kelimesi; h1zll yururler, demektir. Nitekim Mearic 
suresinde aym kelime §6yle ifade edilir: «Kabirlerinden c;abuk c;abuk 
c;1kacaklan gun, gozleri donmu§, yuzlerini zillet biirumu§ olarak sanki 
dikili ta§lara dogru ko§arlar. i§te bu, onlara vaad edilmi§ olan giindur.}) 
(Mearic, 43-44). 

«Derler ki: Yaz1klar olsun bize, yattlg1m1z yerden kim kald1rd1 
bizi?» Bununla dunya diyannda iken kabirlerinden kaldmllp diriltilme
yeceklerini sand1klan mezarlan kasdederler. Mah§er gununde yalanla
dlklan §eyi ayan-beyfm gorunce: «Yaz1klar olsun bize, yattlg1m1z yerden 
kim kald1rd1 bizi?» derler. Bu ifade onlarm kabirlerinde de azab c;ekmele
rini onlemez. <;unku kabir, daha sonraki azablara nisbetle bir dinlenme 
yeri gibidir. Ubeyy ibn Ka'b, Mucahid, Hasan ve Katade derler ki: On
lar, dirili§ten onceki bir uyumayla uyurlar. Kata,de ise bunun iki nefha 
arasmda oldugunu sayler. Bunun ic;;in onlar «Yatt1g1m1z yerden kim 
kald1rd1 bizi?» demektedirler. Selef'ten birc;ok ki§inin dedigine gore; on
lar boyle deyince mii'minler kendilerine «i§te bu, Rahman'm va'd etmi§ 
oldugudur. Ve peygamberler dogru soylemi§lerdi.» derler. Hasan ise on
lara meleklerin boyle cevab verdigini bildirir ki, her iki goru§ arasmda 
c;;eli§ki yoktur ve her ikisini birle§tirmek mumkundur. Abdurrahman ibn 
~eyd ise bu ifadenin biitunuyle kafirlerin sozii oldugunu bildirir. ibn Ce
rir Taheri bu goru~u naklettikten soma birincisini tercih eder ki bu, en 
dogrusudur. <;unku bu ifade, Allah Teala'nm Saffat suresindeki §U kav
li gibidir: «Ve dediler ki: Vay bize bu, din gunudur. Bu ay1rdetme gu
nudur ki siz, onu yalanlam1§tm1z.» (Saffat, 20-21). Rum suresinde ise 
§6yle buyurulur: «Klyametin kopacag1 gun, suc;;lular bir saattan ba§ka 
J.{almad1klarma yemin ederler. i§te onlar boylece aldatlllp donduriilur
ier. Kendilerine bilgi ve iman verilenler: Andolsun ki Allah'm kitabm
da yaz1lan o yeniden dirili§ gunune kadar kaldm1z. i§te bu, yeniden di
rili§ gunudur. Ama siz bilmiyordunuz, derler.» (Rum, 55-56). - · 

<<Sadece bir tek t;1gllk olur ve bir de bakars1mz ki; onlarm hepsi bir
den huzurumuza getirilmi§lerdir.n Bu ifade, All,S3sh Teala'mn §U .buy-_ 
ruklan gibidir: «Dogrusu bir tek t;lghk yetecektir. Hepsi heinen bir duz-

' luge dokulecektir.n (Naziat, 13-14), «Saat (k1yamet) h?tdisesi ise ancak 
bir go~ k1rpma gibi veya daha yakmd1r. ~uphesiz ki Allah, her §eye 
kadirdir.» (Nahl, 77' <!0, sizi c;;ag1rd1gl gtin; O'na hamdederek davetine 
uyarsm1z. Ve c;ok az kalinl§ oldugunuzu ~~nnedersiniz.» (isra,, 52). · 
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Yani Biz, onlara bir tek emir veririz de onlann hepsi haz1r olurlar. 
«Artlk bugun, kimseye hi~ bir haksizllkta bulunulmaz.» Yaptlklarm
dan hi~ bir §ey eksiltilmez. «Ve siz, yapar olduklanmzdan ba§kasiyla ce
zalandinlmazsmiz. J) 

55 - Muhakkak ki bugiin cennet ashwb1 sevinc; ve mut
luluk dolu bir me~giHiyet ic;irrdedirler. 

56 - Onlar ve e~leri g6lgeliklerde, tahtlar uzerinde 
yaslanm1~lard1r. 

57 - Or ada meyveler onlannd1r. V e her istedikleri 
kendilerinindir. 

58 - Rahim Rablanndan bir de; selam, sozii. 

Cennet Ashabt 

Allah Teala cennet ehlini haber vererek onlarm k1yamet gtinii Ara
sat'tan aynldiklannda, cennet bah~elerinde konaklayacaklanm haber 
veriyor. Onlar ba§kalarmdan farkll olarak, ic;inde bulunduklan nimet 
ve ytice kurtulu§la me§glil olup oyalanacaklardir. Hasan el-Basri ve is
mall ibn Ebu Halid ( jA.!-j ) ifadesinin, cehennem ehlinin ugra
dlgi azab me§guliyeti anlamma geldigini bildirmi§lerdir. Miicahid ise 
bunun, nimetler ic;erisinde hayrette kallrlar anlamma geldigini belirtir 
ki, Katade de boyle demi§tir. ibn Abbas ise ( ~ #li ) kelimesine, 
sevinirler anlamm1 vermi§tir. Abdullah ibn Mes'ud, ibn Abbas, Said ibn 
Mtiseyyeb, ikrime, Hasan, Katade, A'me§, Stileyman et-Temimi ve Ev
zai «Muhakkak ki bugtin cennet ashab1 sevinc; ve mutuluk dolu bir me§
guliyet i~indedirler.» kavli hakkmda §Oyle demi§lerdir: Onlann me§
galesi bakirelerin parmagma giimii§ten yiiziikler takmaktlr. Kendisine 
nakledilen bir rivayette de ibn Abbas; onlann me§galesi, c;alg1 dinleme
leridir, demi§tir. Ebu Hatim ise der ki : Bu, dinleyen ki§inin kan§tlr
masi olmalldir, c;iinkti burada kasdedilen, bakirelere gtimti§ten ytiztik
ler takmaktlr. 

«Onlar ve e§leriH Mucahid, bunlann helalleri demek oldugunu bil
dirir. «Gblgeliklerde» agac;lann golgesinde <c tahtlar tizerinde yaslan

. mi§lardir.'' ibn Abbas, Mucahid, ikrime, Muhammed ibn Ka'b, Hasan, 
Katade, Stiddi ve Husayf ( ~I.J ~I ) kelimesinin, c;ad1rdan orttilerin 
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altmdaki tahtlar anlamma geldigini bildirirler. Ben derim ki: Onun 
dunyadaki benzeri kb§klerin altmdaki sedirlerdir. Allah en iyisini bi
lendir. 

((Orada meyveler onlannd1r.n Her tiirden meyveler. ((Ve her iste
dikleri kendilerinindir.n Her tiirlu zevklerden neyi isterlerse onu hemen 
yanlannda bulurlar. 

ibn Ebu Hatim dedi ki: Bize Muhammed ibn Avf... Kureyb'den 
nakletti ki; o, Usame ibn Zeyd'in §byle dedigini duymu§: Rasulullah 
(s.a.) buyurdu ki: Dikkat edin cennete ayak s1vamak isteyen var m1? 
<;unku cennetin bir benzeri yoktur. Ka'be'nin Rabbma andolsun ki; o, 
butiinuyle parlayan bir nur, salman bir <;i<;ek, saglam bir kas1r, akan 
bir 1rmak, olgun bir meyve, guzel, <;ok guzel bir e§, pek <;ok hulleler, 
ebedi bir makam, selamet dolu bir diyar, yemye§il meyveler, nimetler, 
yiice ve paha bi<;ilmez mevkilerdir. Onlar dediler ki: Evet ey Allah'm 
Rasulu, biz oraya pa<;a s1vayanlanz. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki; in
§aallah, deyin. Orada bulunanlar da in§aallah dediler. ibn Mace, Su
nen'inin Zuhd kitabmda aym bu rivayeti Velid ibn Muslim kanahyla 
Muhammed ibn Muhacir'den nakleder. 

«Rahim Rablanndan bir de; selam, sozu.>> ibn Cureyc der ki: ibn 
Abbas, bu ayeti §byle tefsir etmi§tir: Allah'm zatl cennet ehli i<;in sela
mettir. ibn Abbas'm soyledigi bu rivayet Allah Teala'mn §U kavli gi
bidir: «O'na kavu§tuklan gun, onlann saghk temennileri; selam'd1r.» 
(Ahzab, 44). Bu hususta ibn Ebu Hatim burada bir hadis nakleder ki 
bunun isnadmm iizerinde durulmas1 gerekir. 0 der ki: Bize Musa ibn 
Yusuf... Cabir ibn Abdullah'tan nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle 
buyurmu§tur: Cennet ehli nimetler i<;erisinde bulundugu bir s1rada, 
aniden iizerlerinde bir nur panldar. Ba§lanm kaldmrlar ki; ustlerin
den Rablan onlan gozetliyor: Ey cennet ehli, selam olsun size, buyu
rur. i§te <<Rahim Rablanndan bir de: selam, sozii.n kavlinin anlam1 
budur. Rasulullah buyurur ki : Rab Teala onlara, onlar da Rablanna 
bakarlar. O'na bakmaya devam ettikleri surece cennet nimetlerinden 
hi<; birine iltifat etmezler. Nihayet Allah Teala onlarm gozune goriin
mez olur, ama nuru ve bereketi hem onlanh iizerinde hem de yurd
larmm iizerinde . devam eder. Bu hadisi ibn Mace Siinen'inin Siinnet 
kitabmda Muhammed ibn Abdulmelik kanahyla Ebu ~evarib'den 
nakleder. 

ibn Cerir Taberi der ki: Bize Yunus ibn Abd'iil-A'la ... Siileyman 
ibn Humeyd'den nakletti ki; o, Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi'nin 
Orner ibn Abdiil Aziz'in §6yle dedigini duydum, demi§tir: Allah Teala 
cennet ve cehennem ehlinin i§ini bitirdikten sonra, bulutlardan gol
geliklerle beraberlerinde melekler oldugu halde gelip cennet ehline se
lam verir. Onlar da selam1m iade ederler. Ka'b el-Kurazi dedi ki : Bu, 
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Allah'm kitabmda da vard1r. Nitekim Allah «Rahim Rablanndan bir 
de; selam, sozu.» buyuruyor. 0 esnada Hak Teala buyurur ki: Benden 
dileyin. Onlar; Rabb1rmz, biz Senden ne dileyelim? derler. Allah Teala 
buyurur ki: HaJir, Benden dileyin. Onlar; Rabb1m1z, Senden ho§nU.d
lugunu dileriz, derler. Allah Teala buyurur ki: Benim ho§nudlugum 
sizi §erefli yurduma yerle§tirmemdir. Onlar derler ki; Senden ne iste
yebiliriz? izzet'in, Celal'in ve yiice mevkiin hakk1 i~in, Sen bize insan
larm ve cinlerin nzkm1 payla§tlrmi§ olsan, biz onlan yedirip, i~irip, 

giydirip hizmetlerini tamamlasak bu bizim hi~ bir §eyimizi eksiltmez. 
Allah Teala buyurur ki: Dogrusu katlmda daha ~ogu vard1r. Ve 0 
boyle de yapar. Nihayet meclisinde onlar otururlar, dedi. Sonra de
vam etti: Nihayet kendilerine melekler tarafmdan ta§man Allah'm he
diyeleri getirilir. Sonra buna benzer bir §eyler nakletti. Bu haber ga
ribtir, ama onu ibn Cerir muhtelif yollarla irad etmi§tir. 

59 - Aynhn bugiin ey suc;lular. 
60 - Ey Ademogullan; Ben, size; ~eytana tapmay1n, o 

muhakkak rki sizin apac;ik bir dii~manln1zd1r, diye ahdet
medim mi? 

61 - Ve; Bana kulluk edersiniz, i~te 'bu, dosdogru yol
dur, diye. 

62- Andolsun ki o, sizden bi:n;ok nesilleri saptlrml~

trr. Hala akletmez misiniz? 

Allah Teala k1yamet gununde, kafirlerin varacag1 ak1beti haber 
vererek onlara aynlmalanm emredecegini bildiriyor. Yani onlara, 
durduklan yerde mu'minlerden aynlmalanm emredecektir. Bu ayet-i 
kerime, Allah Teala'mn §U buyruklan gibidir: «0 gun hepsini toplanz .. 
Sonra §irk ko§anlara; siz ve §irk ko§tugunuz ortaklar yerlerinize, de
riz. Artlk onlarm arasm1 a~rm§IZdlr.» (Yunus, 28), «Kiyamet kopacag1 
gun; i§te o gun (inananlar ve inanmayanlar birbirinden) aynhrlar.» 
(Rum, 14), «Reddine asia imkan bulunmayan, insanlarm boluk boluk 
olacag1, Allah'm o gunu gelmezden once, yuzunu dosdogru dine ~e-
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vir.>> (Rum, 43), «Zulmetmi§ olanlan ve onlann e§lerini toplaym. On
lann taptlklanm da. Allah'tan ba§ka. Ve onlan cehennem yoluna go
tiiriin.>> (Saffat, 22-23) . 

((Ey Ademogullan; Ben, size; §eytana tapmaym, o muhakkak ki 
sizin apa~1k bir dii§mammzd1r, diye ahdetmedim mi?n Bu, kendilerine 
apa~1k bir dii§man oldugu halde §eytana uyan ademogullanndan ka
firlere, ag1r bir sesleni§tir. Onlar kendilerini yarat1p nz1k verdigi halde 
Allah'a isyan etmi§lerdir. Bunun i~in ayetin devammda «Ve; Bana 
kulluk edersiniz; i§te bu, dosdogru yoldur, diye.n Yani Ben, size diinya 
hayatmda §eytana kar§l gelip Benim emrettigim kullugu yerine getir
menizi bildirmi§ ve dosdogru yolun bu oldugunu belirtmi§tim. Siz ise 
bunun di§mda bir yola koyulup §eytamn pe§inden gittiniz. Bunun ic;in 
Allah Teala «Andolsun ki o, sizden bir ~ok nesilleri saptirmi§tlr.n bu
yuruyor. Bu ayet-i kerime'deki ( ~ ) kelimesi, cim'in kesresi ve 
lam'm §eddesi ile okundugu gibi, cimin ve bamn zammesi, lam'm tah
fifi ile ( ~ ) §eklinde de okundugu soylenmi§tir. Bir k1srm ise 
ba}'l sakin olarak okumaktad1r. Bu kelimeden kasdedilen mana, pek
c;ok yaratlk, demektir. Miicahid, Siiddi, Katade, Siifyan ibn Uyeyn~ 
boyle demi§lerdir. 

«Hala akletmez misiniz?n Hala sizin akhmz yok mu. Rabb1mzm 
emrettigi kullukta O'na muhalefet etmektesiniz? Halbuki 0, bir tek
tir, e§i ve be11zeri yoktur. Hala §eytamn pe§inden mi gidersiniz? 

ibn Cerir Taberi dedi ki: Bize Ebu Kiireyb.. . Ebu Hii.reyre'den 
nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §0yle buyurmu§: K1yamet giinii. oldugu 
zaman, Allah Teala cehenneme emreder de ondan karanhk ve parla
yan bir boyun c;1kar ve: «Ey Ademogullan; _Ben, size; §eytana tapma
ym, o, muhakkak ki sizin apac;1k dii§mammzdir, diye ahdetmedim mi? 
Ve; Bana kulluk edersiniz; i§te dosdogru yoldur, diye. Andolsu&.'ki o, 
sizden bir~ok nesilleri saptirmi§tlr. Hala akletmez misiniz? i§te bu, size 
va'dolunan cehennemdir. Ey su~lular bugiin aynlm,>> der. Bunun iize
rine insanlar aynhrlar ve dizleri iistii ~okerler . i§te Allah Teala'mn 
«Her ii.mmeti diz iistii c;okm .... § olarak goriirsiin. Her iimmet kitabma 
sanhr. Onlara denir ki: Bugiin size, i§lediginizin kar§Ihgi verilecektir. >> 
(Casiye, 28) . 
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63 - i~te bu, size va'dolunan cehennemd.ir. 
64 -:- Kiifretmekte oldugunuzdan dolay1 bugiin girin 

oraya. 
65 - Bugiin onlann ag1zlann1 miihiirleriz. Bizimle el-, 

leri konu~ur ve yapmakta oldu!klan ~eye ayaklan ~ehadet 
eder. 

66 - · Biz isteseytdik, onlann gozlerini kor ederdilk de 
yolda ko~u~up kahrlard1. Ama nas1l goreceklerdi ki. 

67- Biz isteseydik, onlan olduklan yerde dondurur
dU!k da ileri gec;meye gii<;leri yetmezdi. Geri de donemez
lerd.i. 

i§te Size Vaad Oluna~ Cehennem 

Ademogullarmdan ktifredenlere k1yamet giinii cehennem gosterile
rek korku ve s1kmtl i~erisinde denilir ki: «i§te bu, .size va'dolunan cehen
nemdir.» Yani peygamberlerin sizi sakmdmp da onlan yalanlami§ oldu
nuz cehennem, i§te budur. «Ktifretmekte oldugunuzdan dolay1 bugtin 
girin.» oraya Nitekim Allah Teala Tur suresinde aym mealde §oyle bu
yurmaktadir: «Cehennem ate§ine itildik~e itildikleri gun, onlara; i§te 
yalanlay1p durdugunuz ate§ budur. Bu bir btiyii miidiir, yoksa hala gor
mez misiniz? denir.» (Tur, 13-15) . 

«Bugun onlann ag1zlanm mtihtirleriz. Bizimle elleri konu§ur ve 
yapmakta olduklan §eye ayaklan §ehadet eder.n K1yamet giinii dunyada 
iken i§ledikleri su~u inkar ederek, and i~erek yapmad1klanm tekrarla
yan katirlerin ve mtinaflklarm durumu i§te boyledir. Allah onlann agiz
lanm miihtirler ve uzuvlan yapml§ olduklan hareketleri sayler durur. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize Ebu -:"eybe ibrahim ibn Abdullah'm .. . 
Enes ibn Malik'ten naklettigine gore; o, §Oyle demi§: Biz peygamberin 
huzurunda bulunuyorduk ki Rasulullah on di§leri belirinceye kadar gti
ltiverdi. Sonra da neye gtiltiyorum biliyor musunuz? dedi. Biz; Allah ve 
Rasulu en iyi bilendir, dedik. RasUlullah (s.a .) buyurdu ki : Kulun kiya
met giinii Rabb1yla tartl§masma gtiltiyorum. Kul der ki : Rabb1m, sen 
beni zultimden dolay1 cezalandirm1yor musun? Allah Teala; evet, buyu
rur. 0, kendim is:in kendimden ba§ka bir §ahid bilmiyorum, der. Allah 
Teala; bugun kendin i~in muhasib olara~ nefsin yeter, §ahidler olarak 
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kinlmeyn katibeyn yeter der ve onun agzm1 miihurler. Sonra uzuvlan
na konu§ emrini verir de onlar yaptlklanm saylerler. Sonra ki§iyi, 
uzuvlanyla ve uzuvlannm sayledikleriyle ba§ba§a b1rak1r. Ki§i uzuvla
rma; yaz1klar olsun size. Ben de sizin ic;in mucadele ediyordum, der. 
Muslim ve Nesei, bu haclisi Ebu Bekr ibn Ebu Nadr kanallyla Sufyan 
es-Sevri'den naklederler. Sonra Nesei §ayle der: E§cai'den ba§ka bu ha
disi Sufyan'dan rivayet eden hie; bir kimseyi tammad1m. Bu hadis ga
ribtir. Allah en iyisini bilendir. Bu hadis Nur suresinin 24. ayetinde Ebu 
Amir Abdiilmelik ibn Amr kanallyla da Sufyan'dan nakledilmi§ti. 

Abdurrezzak der ki: Bize Ma'mer .. . Rasulullah (s.a.)m §ayle buyur
dugunu nakletti: Siz, ag1zlanmza bir bez gec;irilmi§ olarak davet edilir
siniz. Sizden ilk sorguya c;ekilecek olan uzvunuz, bacak1 ::.~·:::J1Z ve Slrtl
ruzdlr. Bu hadisi Nesei, Muhammed ibn Rafi' kanallyla Abdurrezzak'
dan rivayet eder. 0 da Ma'mer kanallyla Behz ibn Hakim'den, o da 
babasmdan, o da dedesinden, o da Hz. Peygamberden nakleder. 

Sufyan ibn Uyeyne, Suheyl kanallyla ... Ebu Hureyre'den nakleder 
ki; Rasulullah (s.a.) k1yamete dair metni uzun bir hadiste §Oyle bu
yurmu§tur: Sonra uc;uncusu ortaya atlllr. Allah TeaHl ona; sen neci
sin? der. 0; ben Senin kulunum, Sana inand1m, peygamberine ve ki
tablarma iman ettim, oruc; tuttum, namaz kild1m, sadaka verdim, der. 
Ve gucu yettigince .kendisinin iyiliklerini yad eder. Ona qenir ki: Sana 
§ahidimizi ganderelim nii? 0; kimin kendisinin hakkmda §ehadet ede
bilecegini du§unur. Sonra agzma muhur vurulur ve karmna; konu§, 
denilir. Karm; eti ve kemikleriyle yaptlgi §eyleri sayler. i§te o, muna
flk olan ki§idir ve i§te o, kendisini ma'zur gostermek ister. Ve i§te Al
lah'm gazab ettigi kul, odur. Musli.m ve Ebu Davud bu hadisi uzun uza
diya Sufyan ibn Uyeyne kanalJ.yla ... Ebu Hureyre'den rivayet ederler. 

ibn Ebu Hatim merhum dedi ki : Bize babam ... Ukbe ibn Amir'
den nakletti ki; o, Rasulullah (s.a.)m §6yle buyurdugunu i§itmi§: Aglz
lara muhur vuruldugu gun, Jnsanoglunun konu§acak ilk kemigi sol 
ayak baldmd1r. Bu rivayeti ibn Cerir merhum Muhammed ibn Avf ka
nallyla ... Ukbe ibn Ebu Amir'den nakleder. imam Ahmed ibn Hanbel 
merhum da rivayetin isnadm1 saglam sayarak der ki: Bize Hakem 
ibn N:ati' ... Ukbe ibn Amir'den nakletti ki; o, Rasulullah (s.a.)m §ayle 
buyurdugunu i§itmi§: .Ag1zlara muhur vuruldugu gun, insanoglunun 
ilk konu§acak alan kemigi, ayagmm arka baldmdir. 

ibn Cerir Taberi merhum der ki: Bize Ya'kub ibn ibrahim ... Ebu 
Burde'den nakletti ki; Ebu Musa el-E§'ari §6yle demi§: K1yamet gunu 
mu'~ ki§i hesab vermeye c;agnllr. Rabbi mu'mine, yapt1g1 amelleri 
ve ken,disiyle Rabbi arasmda olanlan bir bir sayler de kul, i'tiraf edip; 
evet, Rabb1m §ayle yaptlm, §ayle yaptlm ve §ayle yaptlm, der. Allah 
Teala onun gunahlanm saklaYip bagl§lar. Ve yeryiiziinde hie; bir yara-
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tlk o giinahlardan bir §ey gormez. Allah Teala kulun iyiliklerini de a~I
ga c;1kararak biitiin insanlarm onu gormesini ister. Kafir ve miinaf1k 
da hesab vermeye c;agmllr. Rabbi onlara yaptlklanm bir bir gosterince 
o, inkar ederek; Rabb1m, izzetin hakk1 ic;in o melek bana yapmad1g1m 
§eyleri yazml§, der. Bunun iizerine melek ona; falanca gun ve falanca 
yerde, falanca i§i yapmadm m1? der. Kafir ve miinaflk; haytr Rabb1m, 
izzetin hakk1 ic;in ben onlan yapmad1m, der. 0 boyle davranmca agz1 
miihiirlenir. Ebu Mus9. el-E§'ari dedi ki: Ben oyle samyorum ki, onun 
ilk konu§acak uzvu sag baldmd1r. Sonra da «Bugiin onlarm ag1zlanm 
miihiirleriz. Bizimle elleri konu§Ur ve yapmakta olduklan §eye ayak
lan §ehadet eder.n ayetini pkudu. 

«Biz isteseydik, onlarm gozleririi kor ederdik de yolda ko§U§Up ka
hrlardL Ama nas1l goreceklerdi ki.» Ali ibn Ebu Talha, ibn Abbas'm 
bu ayetin tefsirinde §byle dedigini bildirir: Biz isteseydik onlan hida
yet yolundan saptmrd1k. 0 zaman onlar hidayeti nas1l bulacaklardL 
Bir ba§ka seferinde de; onlan kiil ederdik, diye mana vermi§tir. Ha
san el-Basri der ki: Allah dilemi§ olsayd1, onlarm gozlerini silip yok 
eder de hepsini kor olarak dola§an ki§iler yapard1. Siiddi ise bu ayete; 
Biz isteseydik onlarm gozlerini gormez k1lard1k, diye mana vermi§tir. 
Miicahid, Ebu Salih, Katade ve Siiddi ise ( .1!,-aJI ) kelimesine yol 
anlamm1 vermi§lerdir. ibn Zeyd buradaki ( ..kl..,...aJI ) kelimesinin, 
hak anlamma geldigini sayler. «Ama nas1l goreceklerdi.» ifadesinin 
de, hakk1 gormezlerdi, demek oldugunu bildirir. 

«Biz isteseydik, onlan olduklan yerde dondururduk da ileri gec;
meye giic;leri yetmezdi.» Afvi, ibn Abbas'tan «Biz isteseydik, onlan ol
duklan yerde dondururduk.» kavlinin; onlan helak ederdik, anlamma 
geldigini bildirmi§tir. Siiddi ise; onlann yaratlll§lanm degi§tirirdik, 
diye mana vermi§tir. Ebu Salih; onlan ta§ k1lard1k, derken Hasan el
Basri ve Katade; onlan ayaklan iistiine oturturduk, anlannm vermi§
lerdir. 

«ileri gec;meye giic;leri yetmezdi. Geri de donemezlerdi.)) Ne ileriye, 
ne geriye gidebilirlerdi tek bir durumda tlkamp kallrlardl. 

68 - Kimi de uzun omurhi yaparsak, onun yaratlh1?Illl 
tersine <;eviririz. Hala akletmezler mi? 

69 - Biz, ona 1]iir ogretmed:i!k. Zaten ona gerekmezdi 
de. Bu, ancak bir zikirdir. Ve apa~ak bir Kur'an'd1r. 
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70 - Diri olanlan uyars1n ve kafirlerin uzerine soz hak 
olsun d.iye. 

Biz, O'na !}iir Ogretmedik 

Allah Teala, ademoglunun omrii uzad1k~a, kuvvetten zaytfhga, 
gii~liiliikden acizlige dogru dondiiriilecegini haber veriyor. T1pk1 Rum 
suresinde buyurdugu gibi: «Allah O'dur ki, sizi gii~siiz olarak yarat
ffil§tlr. Gii~siizliikten sonra kuvvetli ktlmt§, sonra da kuvvetliligin ar
dmdan gii~siiz ve ihtiyar yapmt§tlr. 0, diledigini yaratlr. 0, Alim'dir, 
Kadir'dir.» (Rum, 54) . Nahl 1:;uresinde ise §6yle buyurur: «Allah, sizi 
yaratmt§tlr, sonra da· oldiirecektir. i~inizden bir ktsrm omriiniin en fe
na zamanma ula§tlnllr ki, bilirken bilmez olur.» (Nahl, 70). Burada 
astl maksad, - Allah en iyisini bilir ya- bu diinyanm ge~i§ ve zeval 
yurdu oldugunu, devamll ve istikrarh bir diyar olmadtgmt haber ver
mektir. Bunun i~in de ccHala akletmezler mi?» buyuruyor. Yani ilk ya
ratlll§lanm, sonra delikanhhktan ya§hhga ge~i§lerini dii§iinmezler 
mi? Boylece zeval bulmayan, ge~i§ yurdu olmayan, ka~1mlmas1 imkan
stz bir ba§ka diyar i~in, ahiret yurdu i~in yaratllffil§ olduklanm ogren
sinler. 

Biz, ona §iir ogretmedik. Zaten ona gerekmezdi de.)) Allah Teala 
Nebiyy-i Zi§am Muhammed (s.a.)e §iir ogretmedigini haber vererek, 
ona bunun gerekmedigini bildiriyor. Yani onun tabiatmda §airlik yok
tur. iyi §iir yazmad1g1 gibi bunu sevmez de. Yaratlh§l bunu gerektir
mez. Bunun i~in Hz. Peygamberin muntazam olarak vezniyle bir beyti 
ezberlemedigi, eger bir §iirden bir mtsra okuyacak olursa bunu tamam
layamadtgt veya zihat yapt1g1 varid olmu§tur. Ebu Ziir'a er-Razi der 
ki: Bana ismail.. . ~a'bi'den nakletti ki; o, §6yle demi§ : Abd'iil-Mutta
lib ogullarmdan ister erkek ister kadm olsun, her dogan §iir soylerdi. 
Yalmzca Rasulullah (s.a .) miistesna. ibn Asakir, bu rivayeti Ukbe ibn 
Ebu Leheb'in -ki · Zerka'da yabani hayvanlar tarafmdan yenmi§tir
hal terciimesinde zikreder. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bana babam ... Hasan el-Basri'den nakletti 
ki; o, §6yle demi§ : Rasulullah (s.a.) bir §iiri §Oyle okuyordu : 

Ki§iyi kotiiliiklerden ahkoymak i~in, islam ve ihtiyarhk yeter. 
Hz. Ebubekir dedi ki : Ey. Allah'm Rasulii, o §iir §6yledir: 

ihtiyarhk ve islam yeter ki§iyi kotiiliiklerden ahkoymak i~in . 
Ebubekir veya Orner sonra §6yle dedi: Senin Allah'm Rasulii ol-
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duguna §ehadet ederim. <;tinkti Allah senin hakkmda: «Biz, ona §iir 
ogretmedik. Zaten ona gerekmezdi de.>J buyuruyor. Beyhaki, Delail en
Ntibtivve'de der ki: Rasulullah (s.a.) Abbas ibn Mirdas'a demi§ ki: 
<<Benim talammla Ubeyd'in talamm Akra' ile Uyeyne arasmda m1 ka
bul ediyorsun?» diyen sen misin? 0 §iirih ash <<Benim talammla Ubeyd'
in talamm Uyeyne ile Akra' arasmda m1 kabul ediyorsun?» §eklinde
dir, demi§; bunun tizerine Hz. Peygamber; her ikisi de aymd1r, buyur
mu§. Yani anlam bak1mmdan bir §ey degi§mez. Allah'm salat ve selam1 
onun tizerine olsun. Stiheyli «er-Ravd el-Enfll isimli eserinde Hz. Pey
gamberin soztindeki bu takdim ve te'hir i<;in <;ok uzak bir mtinasebet 
kurarak, Akra' ibn Habis'in Uyeyne ibn Bedr'e tisttinltigtinti belirt
mekte ve Uyeyne'nin Hz. Ebubekir zamamnda irtidad ettigini soyle
mektedir. Allah en iyisini bilendir. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Hu§eym ... Hz. Ai§e (r.a.)den 
nakletti ki; o, §i:iyle demi§: Hz. Peygamber bir habercinin yava§ geldi
gini gortince, Tarafe'nin §U beytini misal verirdi: 

Az1k vermedigin ki§i bana haberlerle gelir. 

Nesei de Gece ve Gtindtiz babmda ibrahim ibn Muhacir kanahyla 
Hz. Ai§e'den bu rivayeti nakleder. Ayn1 rivayeti Tirmizi ve Nesei, Mik
dam ibn ~ureyh kanahyla Hz. Ai§e'den naklederler. Sonra Tirmizi; bu 
hadis, hasen ve sahihtir, der. Haf1z Ebu Bekr el-Bezzar der ki: Bize 
Yusuf ibn Musa ... ibn Abbas'tan nakletti ki; Rasulullah (s.a.) baz1 
§iirleri ornek olarak verirmi§. Nitekim ( ~ J j t d ;i.:>-~4 4J~J ) 
~iiri de bunlardan birisidir. Ebu Bekr el-Bezzar ayn1 §ekilde bunu Sel
man kanahyla ikrime ve Ai§e'den de nakleder. Bu §iir Tarfa ibn Abd'
m me§hur muallakatmda vard1r. Bu §iirin ba§ taraf1 §i:iyledir: 

~J; t d ):>-'lt~ ~.!.l:A J 

~>'" WJ G.l ~ ~ tJ '\;~ 
Gtinler sana bilmedigin §eyleri gosterecektir. 
Az1k vermedigin ki§i sana haberlerle gelir. 
0 kimse getirir haberleri sana ki; 
Kendisine ne bir bah<;e satrm§smdlr, 
Ne de bir sozle§me vakti ta'yin etmi§sindir. 
Haf1z Ebu Bekr el-Beyhaki der ki: Bize Ha,flz Ebu Abdullah .. . Hz. 
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Ai§e'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) hi9 bir §iirden §U bir beytin dJ.
§mda bir beyit derlememi§tir : 

iyiye yor 9iinkii istedigin olur. 

Az da olsa, bir §eye oldu deyince olur. 

Ben, bu hadisi §eyhimiz Hafiz Ebu Haccac el-M1zzi'ye sordugum
da; o, bu miinkerdir, dedi. <;iinkii ~eyh raviler arasmda zikredilen Ha
kim'i de Darir'i de tammami§tlr. 

Said ibn Arube, Katade'den naklen dedi ki: Hz. Ai§e'ye; Rasulul
lah (s.a.) herhangi bir §iirden ornek verir miydi? denildiginde §6yle 
dedi : ~iir peygamberin enc;ok ho§lanmad1g1 sozdii. Yalmzca Kays ogul
larmm karde§lerinden bir §airin bir beytini ornek getirir, ancak ba§I
m sonuna, sonunu da ba§ma koyard1. Ebubekir ise; o boyle degildir, 
derdi. Bunun iizerine Hz. Peygamber; Allah'a andolsun ki ben §air de
gilim ve bu bana gerekmez de, derdi. ibn Ebu Hatim ve ibn Cerir bu 
rivayeti naklederler ki bu ifade Sa'd ibn Ebu Arube'nin lafz1d1r. 

Ma'mer Katade'den nakletti ki; Hz. Ai§e'ye Rasulullah (s.a.) hi9 
bir §iirden ornek verir miydi? diye soruldugunda, o; hay1r, ancak Ta
rafe'nin §U §iiri miistesna, demi§tir : 

Giinler sana bilmedigin §eyleri gosterecektir. 
Az1k vermedigim ki§i sana haberlerle gelir. 

Hz. Peygamber bu §iiri okurken Hz. Ebubekir; haYir oyle degil, 
dermi§. Hz. Peygamber de; ben, §air degilim ve bu bana gerekmez de, 
buyururmu§. 

Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde varid olur ki Hz. Peygamber 
Hendegin kazild1g1 giin, Abdullah ibn Revaha'mn m1sra'lanm tekrar
lami§ ancak ashabmm sozlerine uyarak soyliiyormu§. <;iinkii onlar 
Hendek kazarken aym zamanda vezinle bu §iiri de okuyorlarmi§. 
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Allah'Im, Sen olmasaydm biz hidayete eremezdik, 
Ne namaz kilardik, ne de sadaka verirdik. 
Bizim iizerimize bir sukunet indiriver, 
Dii§manla kar§Ila§Irsak ayaklanm1za sebat ver. 
Onlar bize kar§I geldiler ve saldirdilar, 
Bir fitne <;Ikarmak isterlerse, biz ondan kac;anz. 

6769 

Hz Peygamber §iirin sonundaki ( L., I ) · kelimesini sayler ken, 
sesini yiikseltiyor ve bunu iyice uzatlyormu§. Bu, Buhari'nin Sahih'in
de de zihafli olarak rivayet edilmi§tir. Keza Hz. Peygamber Huneyn 
giiniinde katmna binmi§ olarak dli§manm develerinin arasmda yuru
yiip: 

~I ,.w;. 
.• 

«Ben peygamberim, yalans1z, 
Ben Abdiilmuttalib'in ogluyum.>, 

;J\ (.$ 

diyormu§. Ancak Hz. Peygamberin bu ifadeleri §iir soyleme isteginden 
ne§'et etmeden, kendiliginden diline gelip soylemi§ oldugu belirtilmi§
tir. 

Buhari ve Muslim'in Sahih'lerinde de nakledilir ki; Ciindeb ibn 
Abdullah §6yle demi§: Hz. Peygamberle bir magarada idik. Parmagmm 
tizerine ta§ isabet etti de §6yle buyurdu : 

Sen, sadece kanayan bir parmaksm, 
Allah yolundadir hepsi kar§Ila§tigmm. 

Biitiin bu ifadeler, Hz. Peygambere §iir ogretilmedigi ve ona §iirin 
gerekmedigi gerc;egine ters dti§mez. Qlinkti Allah Teala ona yalmzca 
yiice Kur'an'I ogretmi§tir ki «Onun ne ontinden, ne de arkasmdan ba
til s1zmaz. 0, Hakim ve Hamid'in indirmesidir.n (Fussilet, 42, 43) Ku
rey§'li kafirlerin bilgisizlerinden bir grubun iddia ettigi gibi Kur'an, 
ne §iirdir, ne kehanettir, ne uydurmad1r, ne de biiyiileyici bir sihirdir. 
Kur'an hakkmda sap1klarm sozleri ve bilgisizlerin gorii§leri c;ok degi
§ik olmu§tur. Ama gerc;ek o ki Hz. Peygamberin seciyyesi, tabiat ve 
§eriat bak1mmdan §iir ir§ad etmekten uzakti. Nitekim Ebu Davud'un 
naklettigine gore, Ubeydullah ibn Omer . .. Abdurrahman ibn Rafi'den 

Tefsir, C : XII ; F . 425 
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nakleder ki; o, Abdullah ibn Amr'm §byle dedigini i§ittim, demi§tir: 
Raslllullah (s.a.)m §byle buyurdugumi duydum : Ben ne ilac; ic;tim, ne 
muska ta§1d1m, ne de kendiligimden bir §iir soyledim. Bana verilen
lere ald1rmam. Bu rivayette Ebu Davud miinferid kalnn§tlr. 

imam Ahmed der ki : Bize Abdurrahman ibn Mehdi.. . Ebu Nev
fel'den nakletti ki; o, §byle demi§: Hz. Peygamberin yamnda §iir dinle
nir miydi? diye Hz. Ai§e'ye soruldugunda, o §byle dedi: Peygamberin 
enc;ok kizd1g1 soz, §iir idi. Yine Ebu Nevfel Hz. Ai§e'den nakleder ki; 
Hz. Peygamber dualardan pek c;oguna ilgi duyar bunun di§mdakileri 
terkedermi§. 

Ebu Davud der ki: Bize Ebu Velid et-Tayalisi'nin ... Ebu Hiireyre'
den naklettigine gore, Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: Sizden biri
nizin ic;inin irinle dolu olmas1 kendisi ic;in §iirle dolu olmasmdan daha 
haYirlld1r. Bu hadisin rivayetinde Ebu Davud miinferid kalmi§tlr. An
cak bu hadisin isnad1 Buhari ve Miislim'in §artlarma uygun olmakla 
beraber, onlar bunu tahric etmemi§lerdir. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Yezid ... ~eddad ibn Evs'ten 
nakletti ki ; Rasulullah (s.a.) §byle buyurmu§: Kim yats1 namazmdan 
sonra bir §iirden herhangi bir beyit okursa, o gece klld1g1 namaz1 kabul 
olmaz. Bu hadis de bu §ekliyle garibtir. Kiitiib-i Sitte sahiblerinden 
hie; birisi bunu tahric etmemi§lerdir. Burada kasdolunan, §iirin okun
masi degil nazm1d1r. Allah en iyisini bilendir. 

Kald1 ki §iirin me§ru' olam da vard1r. Mii§riklerin hicvedilmesi 
bunlardand1r. Nitekim Hassan ibn Sabit, Ka'b ibn Malik ve Abdullah 
ibn Revaha ile onlara benzeyen birc;ok ki§iler -Allah hepsinden raz1 
olsun- islam'da §iir soylemi§ ve yaznn§lardlr. ~iirin bir k1snnnda da 
hikmet, ogiit ve adab vardlr ki, cahiliye devri §airlerinden bir klsmm
da bu c;ok iyi goriiliir. Nitekim Hz. Peygamber'in <<~iiri iman etti ama 
kalbi kiifretti. » buyurdugu Umeyye ibn Ebu Salt bunlardandir. Sahabe
den bir k1sm1 Umeyye ibn Ebu Salt'm §iirlerinden yiiz beyti peygambere 
okumu§, peygamber her beytin arkasmda daha c;ok ondan zevk almak 
istedigini belirten ifadeler kullanmi§tlr. 

Ebu Davud, Ubeyy ibn Ka'b'dan ve Biireyde ibn Husayb ile Ab
dullah ibn Abbas'tan nakleder ki; Rasulullah (s.a.) §byle buyurmu§: 
Beyanm bir k1smmda sihir vard1r; §iirin bir k1smmda da hiikiim. Bu
nun ic;in Allah Teala «Biz, ona §iir ogretmedik.» buyuruyor. Yani Al
lah Teala Muhammed (s.a.)e §iir ogretmemi~tir. <<Za.ten ona gerek
mezdi de .» Ona §iir uygun dii§mezdi de. «Bu, ancak bir zikir ve apac;1k 
bir Kur'an'd1r.» Yani bizim ona ogrettigimiz §U kitab, bir zikir ve apa
«;Ik bir _Kur'an'dlr. Onu iyice dii§iiniip tefekkiir eden kimselerin oniin
de bu gerc;ek ayan beyan ac;1ktlr. Bu sebeple Allah Teala ayetin deva-
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rrunda «Diri olanlan uyarsm ... » buyuruyor. Yani §U apa<;:1k Kur'an, 
yeryiiziinde canll olan herkesi uyarsm diye. Bu ayet Allah Teala'nm 
§U kavli gibidir : «Bu Kur'an; bana sizi de, ula§tlgl kimseleri de uyar
mam ic;in vahyolundu.» (En'am, 19) , «Herhangi bir giin1h onu inkar 
ederse; onun varacag1 yer ate§tir .>> (Hud, 17). Bu Kur'an'm uyanla
rmdan ancak kalbi diri, basireti ac;1k olan ki§iler yararlanabilirler. Ni
tekim Katade kalbi diri ,gi:izii diri demi§tir. Dahhak da; ak1lll olanlar, 
der. «Ve kafirlerin iizerine si:iz, hak olsun diye.>> Yani bu Kur'an mii'
mine rahmet, kafire kar§l da huccettir .>> 

~>>V;y~::1\:\J;--~6Kt:ti·)-:ct\e::~~2ii?i.G\,~,.)----\ 
~_>})~ )~ '_fjl ~ ~,~ .- .- ~ ) 

~~ > k--: /-:-\~ ,-(/_,) .\...-:: \/~ •) \-- ~-:-:~--\".":
cyJ.J~~ ~~~-' (:__\;_.. ~ ,..._lb)~ J_,c \1~ 'f::J 

71 - Gormezler mi ki; ellerimizin yaptlklanndan onlar 
i~in hayvanlar yarattlk. Kendileri bunlara sahib bulun
makta<hrlar. 

72 - Ve onlan kendilerinin buyruguna verdik. Onlar
dan ikimisi binekleridir, kimisinden de yerler. 

73- Onlarda kendileri i9in faydalar ve i9ecekler var
dJr. Hala !?i1kretmezler mi? 

Allah Teala kullanmn emrine verdigi bu nimetlerden dolay1 mah
lukatma ihsan· ettigi lutuflanm hatlrlatlyor. «Kendileri bunlara sa
hib bulunmaktad1rlar.>> Katade der ki: Onlar insanlarm emrine uy
maktadlrlar. insanlar onlan istedikleri gibi kullanmakta, onlar da in
sanlarm emrine boyun egmektedirler. Hie; birisi bundan kac;mma
maktadlr. Hatta insan kii<;:iik birisi de olsa biiyiik bir deve onun emri
n~ boyun egip yere yatmaktad1r ve isterse kalk1p yiiriimektedir. i§te 
o hayvan, insamn emrine boyun egmi§ ve buyruguna uymu§tur. Hatta 
yiiz develik veya daha fazla bir kervan da olsa kiic;iik bir insanm pe
§ine dii§erek hepsi birlikte dizilip giderler. 

<<Onlardan kimisi binekleridir, kimisinden de yerler.>> Onlarm ki
misine yolculuk esnasmda binerler ve kimisinin de iizerlerinde e§yala
nm ta§lrlar. Muhtelif yerlere, bi:ilgelere gi:itiiriirler. «Kimisinden de 
yerler.» Diledikleri zaman bogazlarlar. «Onlarda kendileri ic;in fayda
lar ve ic;ecekler vard1r.» Yiinlerinden ve k1llarmdan sergiler yap1p be
lirli bir siireye kadar dinlenecek faydalar vard1r. Siitlerinden de tedavi 
i~in idrarlarmdan da yararlamrlar. Ve daha buna benzer pekc;ok fay-
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dalan vard1r. «Hala §iikretmezler mi?» Biitiin bunlar1 yaratan yara
tiCIYI ve bunu kendi emirlerine veren Allah'1 birleyip tevhide gelmez
ler mi? Ba§kasmi O'na ortak ko§maktan ka~mmazlar m1? 

74 - Kendilerine yard1mlan dokunur diye Allah'tan 
ba~ka· ilfuhlar edindiler. 

75- Halbuki onlar, kendilerine yard1m edemezler. 
Sadece kendileri onlar ic;in haz1rlanm1~ askerlerdir. 

76 - Onlann sozu seni uzmesin. $ti.phesiz ki Biz, onla
nn gizlediklerini de, ac;Ikladiklanni da biliriz. 

Allah Teala, mii§riklerin ba§ka ilahlan Allah'a e§ ko§malanru v~ 
o ilahlarm kendilerine yard1m edip, nz1k saglayacaklanm dii§iinrrie
lerini ve onlan Allah ile kendi aralarmda yakla§tlnci vas1ta saymala
nm reddederek buyuruyor ki: <<Halbuki onlar, kendilerine yard1m .ede
mezler.» Yani o tannlar kendilerine tapanlara yard1ma muktedir de
gildirler. <;iinkii onlar giic;:siiz, kuvvetsiz, zelil ve hakir nesnelerdir. Ken
di kendilerine bile yard1mlan dokunamaz. Kendilerine kotiiliikle ge
lenlerden intikam alamazlar. <;iinkii onlar kaskati nesnelerdir. Dii§iin
mez ve duymazlar. 

«Sadece kendileri onlar ic;:in haz1rlanm1§ askerlerdir.» M\icahid 
der ki: Bununla hesab zamamndaki durumlan kasdedilmektedir. Yani. 
bu putlar, k1yamet giinii toplamp ha§redilecekler ve kendilerine tapan
larm hesab1 s1rasmda haz1r bulunacaklardir ki bu, onlarm aleyhinde 
huccet getirilmesi ic;:in daha belirgin bir delil olsun ve onlarm riisvay
llgmi daha ac;:1k olarak ortaya koysun. 

Katade bu ayete §byle mana verir: 0 ilahlar kendilerine yard1m 
edemezler. Sadece kendileri onlar ic;:in haz1rlanm1§ askerlerdir. Mti§rik
ler diinya~a iken kendilerine bir hay1r getiremedigi ve iizerlerinden 
bir kotiiliigii allkoyamad1g1 ic;:in bu tannlanna k1zarlar. <;iinkii onlar 
yalmz ve yalruz hirer putturlar. Hasan el-Basri de boyle demi§tir ki, 
bu soz giizeldir ve ibn Cerir merhum da bu gorii§ii tercih etmi§tir. 

«Onlann sozii seni iizmesin.>> Onlarm seni yalanlaYIP Allah'1 in
kar etmeleri, seni iizmesin. <<~iiphesiz ki Biz, onlarm gizlediklerini de·, 
ac;:Ikladiklanm da biliriz .>> Onlarm biitiin durumlanm biliriz ve onian 
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buna gore cezalandmnz. Yaptiklarmdan degerli ve degersiz, onemli 
ve 6nemsiz, biiyiik ve kiic;iik hie; bir §eyi birakmaYJ.z. Eski ve yeni ne 
yapmi§larsa hepsi onlarin online serilir. 

77 - insan, Bizim kendisini bir damla sudan yarattr· 
gimiZl gormedi mi ki; ~imdi apac;ak bir du~mand1r. 

78 - Kendi yarat1h~In1 unutarwk Bize bir misal getir~ 
di Ide; ~c;urumu~ken kemikleri diriltecek kimd.ir? dedi. 

79 -De ki: Onlan ilk defa yaratan, diriltecektir. 0, 
her yaratmaYI bilendir. 

80- Yemye~il agac;tan size ate~ '9lkartan O'dur. Siz 
ondan he men yak1 verirsiniz. 

Kendi Yaratiii§mi Unutan insan 

Miicahid, ikrime, Urve ibn Ziibeyr, Siiddi, Katade dediler ki: Ubeyy 
ibn Halef Rasulullah (s.a.) a gelmi§, eline bir <;iiriik kemik parc;as1 
alarak1 paralay1p havaya sac;m1§ ve: Ey Muhammed, Allah'm bunu 
mu diriltecegini iddia ediyorsun? demi§. Hz. Peygamber: Evet, Allah 
Teala seni oldiiriir, soma diriltir, soma da cehenneme siiriikler, buyur
ffiU§. Bunun iizerine Yasin suresinin son k1smmdaki bu ayetler nazil 
olmu§. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ali ibn Hiiseyn ... Abdullah ibn Ab
bas'tan nakletti ki; Asi ibn Vail c;ak1llarm arasmdan bir kemik ahp 
eliyle onu paralayarak Rasulullah _(s.a.)a: Allah Teala §U gordiigiin 
§eyi mi diriltecek? demi§. Bunun iizerine Raslilullah (s.a.) §6yle buyur
mu§: Evet, Allah Teala seni 6ldiiriir ,sonra diriltir ve soma da cehen
neme sokar. Bunun iizerine Yasin suresinin sonundaki bu ayetler na
zil olmu§tur. ibn Cerir Taberi bu rivayeti Ya'kub ibn ibrahim kana
hyla... Said ibn Ciibeyr'den nakletmi§, ancak Abdullah· ibn Abbas'1 
zikretmemi§tir. Avfi kanallyla ibn A.bbas'tan nakledilen rivayette ise 
Abdullah ibn Ubeyy'in elindeki kemikleri paralayarak geldigi zikredil~ 
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mi§ ve daha sonra olay oldugu gibi kaydedilmi§tir. Bu rivayet milil
kerdir. <;iinkii sure Mekke'de inmi§tir. Ve Abdullah ibn Ubeyy ibn Sel
lul ise Medine'de ya§ami§tlr. Her halukarda bu ayetler ister Ubeyy ibn 
Halef, ister Asi ibn Vail, ister her ikisi hakkmda nazil olmU§ bulun
sun, biitililii itibanyla dirili§i inkar eden herkesi muhatab almakta
dir. 

<< insan Bizim kendisini bir damla sudan yarattlgimlZl gormedi 
mi? ,, kavlindeki elif lam, cins ir;indir ve dirili§i inkar eden herkesi ir;ine 
allr. <c ~imdi apar;1k bir dii§mandir. ,, Dirili§i inkar eden ki§i; ilkin ya
ratmaya kadir olamn, geri dondiirmeye de muktedir oldugunu anla
madi m1? Muhakkak ki Allah Teala, insam r;ok degersiz kiir;iik ve basit 
bir sudan yaratml§tlr. Nitekim insan suresinde §6yle buyurulur: «Dog
rusu Biz, insam katl§Ik bir nutfeden yaratmi§IZdlr. Onu deneriZ.ll (in
san, 2) . Miirselat suresinde ise §6yle buyurur: «Sizi bayag1 bir sudan 
yaratlp onu belli bir siireye kadar saglam bir yere yerle§tirmedik mi?,, 
(Miirselat, 20-22). Yani muhtelif bile§imlerden ibaret olan nutfeden 
insam yaratrm§tlr. Onu, bu onemsiz ve degersiz nutfeden yaratan Al
lah, oldiikten sonra tekrar dondiirmeye kadir degil midir? 

Nitekim imam Ahmed ibn Hanbel Miisned'inde der ki: Bize Ebu 
Mugire .. . Biisr ibn Cahha§'dan nakletti ki; Rasulullah (s.a .) bir giin 
avucunun ir;erisine tiikiiriip parmagm1 koymu§, sonra §Oyle buyur
mu§ : Allah Teala buyurur ki: Ey Ademoglu, sen Beni nas1I aciz bl
rakabilirsin? i§te Ben seni bunun gibi bir §eyden yarattlm. Seni dii..: 
zeltip dogru diiriist bir §ekle sokunca, elbisenin ir;erisinde yiiriidiin ve 

, topragm iizerine bastm. Topladm ve ba§kalanna vermedin. Can boga
za gelince de; sadaka veririm, dedin. Halbuki sactaka verilme vakti 
r;oktan ger;mi§tir. ibn Mace, Ebu Bekr ibn Ebu ~eybe kanahyla . .. 
Biisr'den bu hadisi nakleder. 

«Kendi yaratlh§ml unutarak Bize bir misal getirdi de; r;iiriimii§
ken kemikleri diriltecek kimdir? dedi.,, G6kleri ve yeri yaratrm§ olan 
yiice kudretin, bedenleri ve r;iiriimii§ kemikleri yeniden diriltmesini 
uzak sayd1. Kendini unuttu. Halbuki Allah Teala onu yoktan yarat
mi§, inkar edip kar§l t;1kt1g1 ve uzak sayd1g1 §eyin en biiyiigiinii kendi
sine gostermi§tir. Bunun ir;in de a,yetin deva,rmnda «De ki: Onlan ilk 
defa yaratan, diriltecektir. 0 , her tiirlii yaratmaYl bilendir. ,> Yeryiizii
niin her bir k6§esinde kemiklerin nereye dag1ldigm1, nereye dokiildii
giinii ve nerede parr;alamp gittigini en iyi 0, bilir. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Affan ... Rebi'den nakletti 
ki, Ukbe ibn Amr, Huzeyfe'ye §6yle demi§: Rasulullah (s.a.)dan duy
dugun bir hadisi bize anlatmaz m1sm? Huzeyfe demi§ ki; RasUlullah'
m §6yle dedigini duydum: Adarmn birisi oliim d6§egine yatb. Hayattan 
iimidini kesince, ailesine §6yle vasiyyet etti : Ben oliince, biraz odun 
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toplaym. <;ok dayamkh olsun, soma onunla bir ate§ yakm. Ate§ etimi 
bitirip kemigime dayanmca, o zaman derim yanmi§, kemigim <;Ikml§ . 
ohir. Onu alm ve denize atm. Onlar da oyle yaptllar. Allah Teala, onu 
toparlaJ71p dedi ki: Nigin boyle yaptm? 0; senin ha§yetinden, deyince, 
Allah Teala onu bag1§lad1. Ukbe ibn Amr der ki; Ben de onu boyle soy
lerken duymu§tum. 0 adam kabir soyucusu idi. 

Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde bu hadis Abdiilmelik ibn Umeyr'
den degi§ik ifadelerle nakledilir ki, bunlardan birisi §6yledir: Adam 
gocuklarma kendisini yak1p sonra kemigini ezmelerini ve yansm1 kara
ya, yansm1 da riizgarh bir giinde denize atmalanm emretti. Onlar da 
boyle yapblar. Allah Teala denize emretti de, deniz kendinde olam top
ladL Karaya emretti de kara, kendinde olam toplad1. Soma Allah Teala 
ona; ol, dedi, o da ayakta yiiriiyen bir adam oluverdi. Allah Teala ona; 
seni boyle yapmaya sevkeden nedir? deyince, o; Senin korkundur. Sen 
bunu daha iyi bilirsin, dedi. Bunun iizerine Allah Teala artl){ onu bagi§
lamaktan ba§ka bir §ey yapmad1. 

«Yemye§il agagtan size ate§ <;Ikartan O'dur. Siz ondan hemen yaki
verirsiniz.» Allah Teala buyuruyor ki ; §U agagtan §U ate§i <;1karan, in
sam diriltmeye de kaclirdir. 

Denildi ki: Burada kasdolunan Serh, Marh ve Affar agac1d1r. Hi
caz topragmda yeti§ir ve ate§ yakmak isteyi!' de yamnda gakmag1 bu
lunmayan ki§i, onu getir:lr ve onun dalmdan iki ye§il dal keser birini 
digerine siiriince aralarmda tipk1 gakmaktan <;1kan ate§ gibi ate§ <;Iki
verir. Bu, ibn Abbas'tan da rivayet edilmi§tir. Me§hur bir mesel vard1r 
ki; her agacm ate§i vard1r ama Merh ve Affar agac1 iistiin tutulmu§tur, 
denir. Hakimler derler ki: Her agacm ate§i vard1r ama Gab agacmm.ki 
ba§kad1r. 

81 - Gokleri ve yeri yaratm19 olan, kendileri gibisini 
yaratmaya ikadir olmaz m1? Elbette 0 , Hallak'tlr, Alim'dir. 

82 - Bir 9eyi murad ettigi zaman, O'nun emri sadece 
ona; ol, demektir. 0 da oluverir. 
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83- Her §eyin hukumranhgi elinde olan1, tesbih ede
riz. Ve siz, O'na d6nduruleceksiniz. 

Allah Teala sabit ve gezegen yildizlanyla yedi kat gogu, daglar1 
kumlan, denizleri, ~olleri ve bunlarm arasmda bulunan bolUmleriyle ye
di kat yeri yaratmasmdaki yuce kudretine dikkatleri ~ekerek o yliksek 
ve buyUk §eyleri yaratamn, bedenleri de diriltmeye kadir olacagm1 bil
diriyor. Nitekim Gafir suresinde ccGoklerin ve yerin yaratlll§I insamn 
yaratill§mdan daha buyliktUr.» (Gafir, 57) buyurmaktadir. Burada ise 
«Gokleri ve yeri yaratmi§ olan, kendileri gibisini yaratmaya kadir ol
maz rru?» buyuruyor. Yani insan gibisini onlan yeniden diriltip yarat
maya gucu yetmez mi? ilkin yarattig1 gibi sonra da oldurur. ibn Cerir 
Taheri boyle demi§tir. Bu ayet-i kerime Allah Teala'mn §U kavli gibi-
~dir : ccGOkleri, yeri yaratan ve onlan yaratmaktan yorulmayan Allah'm; 
olUleri diriltmeye de kadir oldugunu gormezler rni? Evet, 0, her §eye 
kadirdir.» (Ahkat, 33) Burada ise ccElbette 0, Hallak'tir, Alim'dir. Bir 
§eyi murad ettigi zaman O'nun emri sadece ona; ol, demektir. 0 da 
oluverir.» buyuruyor. 0, bir §eye bir kere emreder ve bir daha tekrara 
gerek duymaz. Nitekim bir §iirde §Oyle denilmi§tir : 

Allah Teala bir §eyi murad ettiginde ona sadece, 
Bir tek sozle;ol, der ve o da oluverir. 

imam Ahmed der ki: Bize ibn Numeyr ... Ebu Zerr'den nakletti ki; 
Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: Allah Teala buyurur ki: Ey kullanm, 
Benim affettiklerimin di§mda hepiniz glinahkarsm1z. Oyleyse Benden 
magfiret dileyin de sizi bagi§layaYim. Benim zengin kildigimdan ba§ka 
hepiniz fakirsiniz. Muhakkak ki Ben, comerdim, bol veririm, diledigimi 
yapanm. Benim vergim bir sozdur, azab1m bir sozdur. Bir §eyi istedi
gim zaman; ona sadece; ol, derim de o, oluverir. 

«Her §eyin hukumranllgi elinde olam tesbih ederiz. Ve siz, O'na 
dondurUleceksiniz.>> Hayy ve Kayyum olan Allah'1 her turlu kotlilukler
den beri, mukaddes ve munezzeh sayan~. Goklerin ve yerin anahtarlan 
O'nun elindedir. ButUn i§ler O'na doner. Emir O'nundur, yaratma 0'
nundur. K1yamet gunu kullar O'na dondurlilur. Ve o, herkese yapt1g1 
amele gore ceza verir. o, adildir, lutuf ve ihsan sahibidir, 

Al~ah Teala'mn «Her §eyin hukumranllgi elinde olam tesbih ede
riz» kavli, Mu'minun suresindeki §U kavlinin benzeridir: ccDe ki : Her 
§eyin hukumranllg1 elinde olan, barmd1ran, ama barmdmlinaya asla 
muhta~ olmayan kimdir?» (Mu'minun, 88). Ve yine «MUlk elinde olan 
Allah ne ylicedir.» (MUlk, 1) kavli gibidir. MUlk ve melekut, mana ba
krmmdan birdir. T1pk1 rahmet rahamut, rehbet ve rehebut, cebir ve ce
berut kelimeleri gibi. insanlardan bir k1sm1, mUlkun; cesedler alemi, 
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melekutun; ruhlar aJemi oldugunu iddia etmi§lerdir. Ancak birinci go
rti§ dogrudur ki, mufessirlerin cumhurunun uzerinde birle§tikleri gorti§ 
budur. 

imam Ahmed der ki: Bize Cureyc ibn Nu'mfm ... Huzeyfe ibn Ye
man'dan nakletti ki; o, §oyle demi§: Bir gece ben, Rasulullah (s.a,) ile 
birlikte namaza durdum. Hz. Peygamber yedi rek'atta yedi uzun sureyi 
okudu ve riiku'dan ba§Im kald1rd1gmda ( o~ J. .&3.11~ ) Allah, 

. kendisine hamd edeni i§itti, dedi. Sonra §oyle dedi: Melekut, ceberut, 
kibriya ve azamet sahibi olana hamdolsun. Onun ruku'u k1yam1 gibiy
di, secdesi riiku'u gibiydi. Namaz1 bitirdiginde az kalsm iki dizim km
layaznn§tl. Ebu Davud ve Tirmizi, ~email babmda, Nesei de Siinen'in
de ~u'be kanahyla ... Huzeyfe'den naklederler ki; o, Rasulullah (s.a.)m 
geceleyin namaz kild1gm1 gormii§ ve namazda ii<; kere Allahu Ekber de
yip melekut, ceberrut, kibriya ve azamet sahibi olan Allah en buytiktiir, 
demi§ sonra Fatiha okuyup Bakara'Yl ilave etmi§tir. Sonra riiku'a egil
rni§ ve riiku'u bir nevi k1yam1 gibiymi§. Riiku'unda ( ~J ~J ~~ ) 

demi§. Sonra ruku'dan ba§Im kald1rnn§ ve klyam1 bir nevi riiku'u gibiy
mi§. Orda da Hamd Rabb1ma mahsustur, diyormu§. Sonra secdeye var
mi§ secdesi k1yammdan bir <;e§itmi§ ve secdesinde ( ~~I JJ ~~ ) 
diyormu§. Sonra seeded en ba§ml kald1rm1§ ve iki .secde arasmda bir secde 
kadar bir sure oturmu§ ve; Rabb1m beni bagi§la, Rabb1m beni bagi§la, 

. diyormu§. Dort rek'at namaz k1lm1§ ve bu namazlarda Bakara, Al-i 
imran, Nisa ve Maide -ya da En'am diyerek ravi ~u'be §Uphe etmi§
tir- surelerini okumU§tUr. Bu lafiZ Ebu D~-vud'undur. Nesei der ki: 
Raviler arasmda yer alan Ebu Hamza, Talha ibn Yezid'dir. Rivayet 
silsilesinde ad1 verilmeden sozu edilen ki§i ise S1la. ibn Zufer el-Abesi 
olabilir. Ancak Huzeyfe'nin amcas1 olmas1 da uygundur. Nitekim imam 
Ahmed'in rivayetinde boyle nakledilmi§tir. S1la ibn Zufer'in Huzeyfe
den naklettigi rivayet Miislim'in Sahih'inde vard1r. Ancak orada ccMe
lekut, ceberut, kibriya ve azamet» ta'birleri yoktur. 

Ebu Davud der ki: Bize Ahmed ibn Salih ... Avf ibn Malik el-E§
cai'den nakletti ki; o, §oyle demi§: Bir gece ben Rasulullah ile birlikte 
namaza durdum. 0, k1yamda Bakara suresini okudu. Hi<; bir rahmet 
ayeti ge<;mezdi ki orada durup dilekte bulunmasn:J,. Hi<; bir azab ayeti 
ge<;mezdi ki orada durup Allah'a s1gmmasm. Sonra k1yi.'tm1 kadar ru
ku'da kaldl ve riiku'unda; ceberut, melekut, kibriya ve azamet sahibi
ni tenzih ederim, diyordu. Sonra k1yarn1 kadar secdede kald1 ve sec
desinde de aym §ekilde soyledi. Sonra kalk1p Al-i imran suresini oku
du, sonra da ba§ka sureleri okudu. Bu hadisi Tirmizi ~email bahsinde, 
Nesei de Siinen'inde Muaviye ibn S~Jih kanahyla ... Avf ibn Malik'den 
rivayet ederler. 

YASiN SURESiNiN SONU 
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(Mekke'de nazil olmu§tur.) 

Nesei der ki: Bize ismail ibn Mes'ud'un ... Abdullah ibn Orner (r.a.) 
den rivayetine gore, o §Oyle demi§: Allah Rasuli.i (s.a.) bize (imam ol
dugumuz zaman namaz1) hafif tutmannz1 emreder ve bize namazda 
Saffat suresini okurdu. Hadisi sadece Nesei rivayet etmi§tir . 

. .-~~\,~,-:;.\\XL ~-
. ... ~.~ ... ~ ... 

Rahman ve Rahim olan Al1a:h'1n aJd1yla. 
1 - Andolsun; saf baglay1p duranlara. 
2 - Hayk1np siirenlere. 
3 - Zikir okumakta olanlara. 
4 - Ki, sizin ilah1n1z m uhakkak ki bir tektir. 
5 - Goklerin, yerin ve iikisinin aras1nda bulunanlann 

Rabb1d1r. Ve dogulann da Rabb1d1r. 

Sna Stra Duranlar 

Si.ifyan es-Sevri'nin A'me§ kanahyla .. . Abdullah ibn Me~'ud (r.a.) 
dan rivayetine gore; o, §Oyle soylemi§: Saf baglaYIP duranlar; melek
lerdir. Haykmp si.ireriler meleklerdir. Zikir okumakta olanlar da me-



t 
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leklerdir. ibn Abbas, Mesruk, Said ibn Ci.ibeyr, ikrime, Mi.icahid, Si.id
di, Katade ve Rebi' ibn Enes de boyle soylemi§tir. Katade der ki: Me
lekler gokte saflar halindedirler. Muslim der ki: Bize Ebu Bekr ibn Ebu 
~eybe'nin ... Huzeyfe (ibn el-Yeman) den . rivayetine gore Allah Rasuli.i 
(s.a .) §oyle buyurmu§: U~ §eyle insanlardan i.isti.in k1lmd1k: Bizim saf
lannnz meleklerin saflan gibi k1lmd1. Yeryi.izi.i bi.iti.ini.iyle bizim i~in 

mescid k1lmd1. Yeryi.izi.ini.in toprag1 su bulamadiginnz zamanda bizim 
i~in temizleyici k1lmd1. Yine Mi.islim'in ve Ebu Davud, Nesei ve ibn 
Mace'nin A'me§ kanahyla. :. Cabir ibn Semure'den rivayetine gore Al
lah Rasuli.i (s.a.): Rablan katmda meleklerin saf tuttuklan gibi saf 
tutmaz m1Slmz? buyurmu§tu. Biz : Melekler, Rablan katmda nas1l saf 
tutarlar? diye sorduk da §Oyle buyurdu: 0~ saflan tamamlarlar ve saf
ta Slkl§lk halde dururlar. Si.iddi ve bir ba§kasi «Haykmp si.irenleren 
ayetinin anlammm §oyle oldugunu soylerler: Onlar bulutlan si.irerler. 
Rebi' ibn. Enes de ayeti §Oyle anhyor: Kur'an'da Allah'm men'ettiklerini 
men'edenlere. Malik de bunu Zeyd .ibn Eslem'den rivayet etmi§tir. «Zi
kir okumakta olanlara ... n ayetini Si.iddi §Oyle anhyor: Melekler Allah 
katmdan kitabi ve Kur'an'1 insanlara getirirler. Bu Allah Teala'nm: 
«Koti.ili.igi.i onlemek veya uyarmak i~in vahiy getiren meleklere andol
sun ki, ey insanlar, size soz verilen k1yamet §tiphesiz kopacaktlr.n (Mi.ir
selat, 6-7) ayeti gibidir. 

<<Ki, sizin ilahm1z muhakkak ki bir tektir.n ayetinde Allah'tan ba§
ka ilah olmad1gma yemin edilmektedir. ((Goklerin, yerin ve ikisinin ara
smda bulunan (yaratlk) lann Rabb1d1r. Ve dogulann da Rabb1d1r.>> Do
gudan gori.ini.ip bat1dan batan seyyarelerle sabit y1ldizlan buyrugu al
tma almas1yla· yaratlklarda tasarruf sahibi olan yegane malik O'dur. 
Burada sadece dogular zikredilerek batllar amlmamaktadlr. Zira dogu
lar zaten ona da delalet etmektedir. ~u ·ayet-i kerime'lerde ise dogular 
ve batllar ayn ayn zikredilip tasrih edilmektedir: «Dogularm ve batl
larm Rabbma yemin ederim ki, onlarm yerine daha iyilerini getirmeye 
gi.ici.imi.iz yeter. (Mearic, 40), «0, iki dogunun Rabbi, iki batmm Rabbi
dir.n (Rahman, 17). Burada iki dogu ve iki bat1 ile ki§m ve yazm gi.ine§ 
ve aym dogdugu ve batt1g1 yerler kasdedilmektedir. 
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6 - Dogrusu Biz dunya gogunu bir susie, y1ldizlarla 
siisledik. · 

7 - Ve onu inad91 her ~eytandan koruduk 
8 - Onlar Mele-i A'Ia'y1 dinleyemezler ve her yonden 

siirulere'k atlhrlar. 
9 - Kovularak. Ve onlar i«;in siirekli bir azab vard1r. 

10 - Ancak «;ahp 91rpan olursa; onu da hemen delip 
ge«;en yak1c1 bir alev ta'kib eder. · 

Allah Teala, diinya gogiinii ona bakacak yeryiizii halk1 i<;in yildiz
larla siisledigini haber verir. Sabit ve gezegen yild1zlann l§Igi, §effaf 
olan gok kiitlesini delerek yeryiizii halkma l§lk verir. Nitekim ba§ka 
ayet-i kerimelerde §Oyle buyrulur: «Andolsun ki yakm gogii kandillerle 
donattlk, onlarla §eytanlarm ta§lanmasmi saglad1k ve §eytanlara <;Ilgm 
alev azabm1 haz1rlad1k.» (Miilk, 5), «Andolsun ki Biz, gokte bur<;lar 
yapt1k ve onlan bakanlar i<;in donattlk. Ve onlan kovulmu§ her §ey
tandan koruduk. Aricak kulak hirsizhgi yapan olursa; apa<;Ik goriilen 
bir ate§ onu kovalar.» (Hicr, 16-18) . 

Burada da §oyle buyrulmakta : Ve onu ina.d<;I her haddi a§an §ey
tandan koruduk. 0 .kulak hirsizhgi yapmak istedigi zaman hemen deli
ci bir alev gelerek yak1verir. Onlar Mele-i A'la'y1 dinleyemezler. Gokler
de bulunan melekler Allah Teala'mn buyurmu§ oldugu §eriat ve kaderi 
iizerinde konu§tuklan zaman onlar meleklere ve Mele-i A'la'ya ula§a
masm diye h~men delip ge<;en bir alev onlan ta'kib eder. Nitekim bu 
konudaki hadisleri biz daha once «Onun katmda, kendisine izin verdi
ginden ba§kas1 §efaat edemez. Nihayet kalblerindeki korku giderilince: 
Rabb1mz ne dedi? dediler. Hakk1 dediler. Ve 0 Aliyy'dir, Kebirdir.» . 
(Sebe', 23) ayetinin tefsirinde verip a<;Iklami§tlk. Bu sebepledir ki §oyle 
buyurur: Goge girmek istedikleri her bir yonden kovulup atlhrlar ve ora
ya ula§maktan engellenirler. Ahiret yurdunda onlar i<;in siirekli, devamh 
ve ac1t1C1 bir azab vard1r. Ba§ka bir ayet-i kerime'de de §oyle buyrulur: 
«Andolsun ki, yakm gogii kandillerle donatt1k, onlarla §eytanlann ta§
lanmasmi saglad1k ve §eytanlara <;Ilgm alev hazirladik.Jl (Miilk, 5) . 

c<Ancak <;ahp <;1rpan olursa; onu da hemen delip ge<;en yak1c1 bir 
alev ta'kib eder.» i<;lerinden bir §eytan gokten i§itmi§ oldugu bir sozii, 
bir .kelimeyi kapar da altmda olan birine atar, o da kendi altmda bulu
nan bir ba§kasma verir. Bazan olur ki kapml§ oldugu kelimeyi .bir alt
takine iletmezden once alev kendisine yeti§ir. Bazan da Allah'm tak
diri ile jelip ge<;ici bir alev kendisine yeti§ip yakmazdan once kapmi§ 
olduj!u kelimeyi bir alttakine atar da bir altmda bulunan onu kahine 
ula~tmr. Nitekim bir hadiste bu beyan edilmi§ti. Bu sebepledir ki bura
da Allah Teala: << Ancak <;ahp <;Irpan olursa; onu da hemen gelip ge<;en 
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yak1c1 bir alev ta'kib eder. )) buyurmu§tur. ibn Cerir der ki: Bize Ebu 
Kiireyb'in ... ibn Abbas'tan rivayetinde o, §oyle demi§: ~eytanlann gok-

. te oturma yerleri vard1 ve onlar vahyi dinlerlerdi. Y1ld1zlar akmaz, §ey
tanlar da ta§lanma2;lard1. Vahyi i§ittikleri zaman yeryiiziine indiler bir 
kelimeye dokuz kelime daha kattllar. Allah Rasulii (s.a.) peygamber 
olarak gonderildigi zaman §eytan gokteki bulundugu yere kondugunda 
delip gec;ici bir alev gelip hedefini §a§mayarak onu yakmaya ba§ladl. 
Bunu iblis'e §ikayet ettiler de: ~iiphesiz bu yeni ortaya c;1kan bir durum 
yiiziindendir deyip ordulanm yayd1. Bir de baktllar ki Allah Rasulii 
(s.a.) Batn-1 Nahle'de dikilmi§ namaz k1llyor. Doniip iblis'e bunu ha
ber verdiler de: i§te meydana gelen olay budur, dedi. Bu anlamdaki 
hadisler ile haberler Allah Teala'mn cinnlerden haber vermi§ oldugu 
«Dogrusu biz gogii yoklad1k; onu sert bekc;iler ve kayan ate§lerle dol
durulmu§ bulduk. Dogrusu biz, gogiin dinleyebilecegimiz bir yerinde 
oturduk; ama §imdi kim dinleyecek olursa, kendisini gozleyen bir ate§ 
buluyor. Yeryiiziinde olanlara kotiiliik mii murad edildi, yahut Rablan 
onlara bir iyilik mi dilemi§tir, dogrusu biz bilemeyiz. )) (Cinn, 8-10) 
ayeti Slrasmda gelecektir. 

11 - Onlara sor, yaratl~ bak1m1ndan kendileri mi 
daha zordur, yoksa bizim yaratm1~ olduklarrm1z m1? Dog- . 
rusu Biz onlan CIVIk bir 9amurdan yarattJ.k.. 

12- Hay1r sen, ~a~1np kald1n, onlarsa alay edip du
ruyorlar. 

13 - Kendilerine ogiit verildiginde ise ogiit dinle-
mezler. 

14 - Bir ayet gordiiklerinde, onu eglenceye ahrlar. 
15 - Ve derler ki: Bu, ancak apa:ylk bir biiyiidiir. 
16 - Oldiigiimiizde, toprak ve kemik oldugumuzda m1, 

biz mi, diriltilecegiz? 
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17 - Veya 6nceki babalanm1z m1? 
18 - De ki: Evet, · J;lem de hor ve hakir olarak. 
19 - 0, sadece bir tek ·<;Iglrktlr ki Onlann birden bire 

g6zleri a~ahverecektir. 

Zorlu Yarati§ 

Allah TeaH1 burada buyurur ki : <<~u yeniden diriltilmeyi inkar eden
lere sor: Yaratl§ bak1mmdan onlar nn yoksa goklerle yer ve onlann ara
smda bulunan melekler, §eytanlar ve biiyiik yaratlklar m1 daha zordur? 
ibn Mes'ud, ayeti: Yoksa Bizim saymi§ olduklanm1z m1? anlannna gele
cek §ekilde okumu§tur ki, onlar bu yaratlklarm yarati§ bak1mmdan ken
dilerinden daha zor oldugunu ikrar etmektedirler. Madem ki durum boy
ledir o halde inkar ettiklerinden daha biiyiik olamm mii§ahede edip du
rurken ni9in yeniden diriltilmeyi inkfl~r ediyorlar?» Nitekim ba§ka bir 
ayet-i kerime'de §6yle buyrulur: «Goklerin ve yerin yaratllmas1, insan
larm ·yaratllmasmdan daha biiyiik bir §eydir. Fakat insanlarm 9ogu 
bilmezler.» (Gafir, 57) . 

Allah Teala, onlarm zay1f bir §eyden yaratlld1klanm beyanla: «Dog
rusu Biz onlan CIVIk bir 9amurdan yarattlk.» buyurur. Miicahid, Said 
ibn Ciibeyr ve Dahhak bu 9amurun, birbirine yapi§an iyi 9amur oldu
gunu sayler. ibn Abbas ve ikrime bu 9amuru yapi§kanhkla nitelerken 
Katade ele yapi§an bir 9amur oldugunu belirtir. 

«HaYir sen, §a§mp kaldm, onlarsa alay edip duruyorlar.» Ey Muham
med, sen §U yeniden diriltilmeyi inkar edenlerin yalanlamalarma §a§mak
tasm. ~iiphesiz sen Allah Tealamn haber vermekte oldugu cisimlerin yok 
olu§undan sonra tekrar diriltilmesi durumunu kesin olarak bilmekte ve 
dogrulamaktasm. Onlar ise senin tersine bir haldedirler. Yalanlamala
rmm §iddetindendir ki onlar bu hususta kendilerine soylediklerinle alay 
etmektedirler. Katade der ki: Muhammed (s.a.) ademogullanmn dala
Lette olanlarmm alay etmelerine §a§maktadir. 

« (Buna a91k9a delalet eden) bir a yet gordiiklerinde, onu eglenceye 
ahrlar.» Miicahid ve Katade burada: Alay ederler, a91klamasm1 getirir. 

«Ve derler ki : Bu; (Senin getirmi§ oldugun §ey) apa91k bir bii
yii(den ba§ka bir §ey degil)diir. Oldiigiimiizde, toprak ve kemik oldugu
muzda nn, biz mi, diriltilecegiz? Veya onceki babalannnz nn?» OnlaJ; 
bunu uzak gorerek yalanlamaktad1rlar. «De ki: Evet, hem de hor ve 
hakir olarak.» Ey ¥uhanuned onlara «de ki : Evet, (§iiphesiz siz top-

Tefstr, C : XII; F . 426 
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rak ve kemik olduktan sonra k1yamet gunu yeniden ctiriltileceksiniz.) 
Hem de (Allah'm ylice kudreti altmda) hor ve hakir olarak.n Nitekim 
ba§k:.l. ayet-i kerime'lerde Allah Teala §Oyle buyurmu§tur: ((Sur'a ufU
rUlecegi gun; Allah'm dilediklerinden ba§ka goklerde olanlar da, yerde 
olanlar da gelirler.n (Neml, 87), ((Rabb1mz: Bana kulluk edin ki size 
kar§Illguu vereyim. Bana kulluk etmeyi buylikluklerine yediremeyen
ler al~almi§ olarak cehenneme gireceklerdir, buyurmu§tur.n (Gafir, 60). 

((0, sadece bir tek ~lgllktlr ki onlarm birdenbire gozleri a~Illvere
cektir.n Bu, ancak Allah Teala'nm bir tek emridir. Yeryuzunden c;Ik
malan i~in onlan bir tek davetle ~ag1racaktlr. Bir de bakars1mz ki onlar 
Allah'm huzurunda k1yamet gununun korkun~ durumlarma bakakal
mi§iardir. 

.; ~ ~ ) } • } ~{ ..... ' .. / l • ) • ~ ..... ~ Y. • ' • c-: \ ~ ~'. ..... \ ~ • (' } ~ ..... 
~1'u;>\~0Y.~~~~~\P-'' ...... ; .. ~~~t;~~;~'.i.~)~bl~J 
~;~\, ·y""\\•J} •(. ~\ .. > ~ ~ .. 5>.[:;;\·'1~ ,~., ..... ('~~,/'~ 
~ ... - , · ~~~!..J'J..U~t~YJU~ 1.J ... ~ \..::::::=»~J~'J; J y 

®~~SJ~s®~~;t'J~~si:}~~~;j~) 
20 - Ve dediler ki: Vay bize bu, din gunudiir. 
21 - Bu, ay1rdetme gunudur ki siz, onu yalanlamH]tl· 

mz. 
22 -- Zulmetmi1? olanlan ve onlann e1?lerini toplay1n. 

Onlann taptlklann1 da. 
23- Al1ah'tan ba1?ka. Ve onlan cehennem yoluna go

turl.i.n. 
24 - Durdurun onlan; <;unJku onlar sorumludurlar. 
25 _:_ Size ne oldu ki birbirinizle yardimla1?miyorsu

nuz? 
26 - Hay1r, onlar buguri, teslim olmu1?lard1r. 

Hiikiim Giinii 

Allah Teala, kafirlerin k1yamet gununde kendi kendilerini aYipla
YlP su~layacaklanm, dunya yurdunda iken nefislerine zulmetmi§ ol
duklanm itiraf edeceklerini haber veriyor. Onlar k1ya,met gununun 
korkulanm gozleri ile gordukleri zaman pi§manllgm kendilerine fayda 
vermeyecegi bir yerde butun butune pi§man olacaklar ve : ((Vay bize bu; 
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din giiniidiir.» diyecekler. Melekler ve inananlar da onlara: <<Bu, ay1rd 
etme giiniidiir ki siz, onu yalanlami§tlmz.» diyecekler. Bu soz onlara 
bir sw;lama, azarlama ve ay1plama olarak soylenecektir. Allah Tea.la 
meleklere, ha§rolunduklan o yerde kafirleri inananlardan ay1rmalanm 
emredecektir. Bu sebepledir ki Allah Teala: «Zulmetmi§ olanlan ve on
larm e§lerini toplaym.» buyurmu§tur. Nu'man ibn Be§ir (r.a.) burada 
onlann e§leri ile benzerlerinin kasdedildigini sayler. ibn Abbas, Said 
ibn Ciibeyr, ikrime, Miicahid, Siiddi, Ebu S9Jih, Ebu Aliye ve Zeyd ibn 
Eslem de boyle soylemi§tir. Siifyan es-Sevri'nin Semmak kanallyla ... 
Orner ibn Hattab (r.a.)dan rivayetine gore o, <<Zulmetmi§ olanlan ve 
onlarm e§lerini toplaym1z.» ayetinde onlann e§leri ile karde§lerinin 
kasdedildigini soylemi§tir. ~erik'in Semmak'den, onun da Nu'man'dan 
rivayetine gore o, Hz. Orner (r.a.)i §6yle derken i§itmi§ : <<Zulmetmi§ 
olanlan ve onlarm e§lerini toplaym1z .>> Yani onlarm benzerJr,rini to _ ?. 

ymiz. Faiz yiyenler faiz yiyenlerle beraber, zina edenler zina edEo1.'>-::• -
birlikte, it;ki ir;enler de it;ki ir;enlerle beraber gelecektir. Husayf'in Mik
sem'den, onun da ibn Abbas'tan rivayetine gore, burada onlarm e§l rl 
ile kadmlan kasdedilmektedir. Bu, garib bir at;Iklama olup ibn Abbas'
tan rivayetlerin ma'n1f olam birinci gorii§ttir. Nitekim Miicahict ve Said 
ibn Ciibeyr'in ibn Abbas'tan rivayetlerine gore burada e§lerinden mak
sad onlarm benzerleri, yakm arkada§landir. 

((Onlarm (Allah'tan ba§ka ib~det ettikleri) tapt1klanm {putlan 
ve Allah'a ko§tuklan denkleri)da.» i§te bunlar da onlarla beraber on
larm yerlerinde toplanacaktir. 

<<Ve onlan cehennem yoluna gotiiriin, (iletin) .» Ba§ka bir ayet-i 
kerime'de ise §6yle buyrulur: ((Allah, kimi hidayete erQ.irirse o, hida
yete ermi§tir. Kimi de delalete dii§iiriirse ; O'ndan ba§ka onlar it;in 
dostlar bulamazsm. Biz, onlan k1yamet giinti korler, dilsizler ve sagir
lar olarak yiiz iistii ha§redecegiz. Yurdlan cehennemdir. 0 ne zaman 
sonmeye yiiz tutsa, hemen alevini artmnz.» (isra, 97) . 

<cDurdurun onlan; r;iinkii onlar sorumludurlar.» Onlan durdurun 
ki diinya yurdunda onlardan sad1r olmw~ amel ve sozlerinden sorulsun
lar. Dahhak'm ibn Abbas'tan rivayetine gore o, ayeti §t:iyle anlami§tlr: 
Onlan hapsediniz, §iiphesiz onlar hesaba r;ekileceklerdir. ibn Ebu Ha
tim'in babas1 kanallyla ... Enes ibn Malik'den rivayetine gore Allah Ra
sulii (s.a.): Herhangi bir §eye dua etmi§ olan kim olursa olsun kiya
met giiniine kadar onunla beraber durdurulacak, asla onu terk edip 
ondan ayrilmayacaktir. Bir adam ba§ka bir adama dua. etmi§ bile olsa, 
buyurmu§ sonra da : <<Durdurun onlan; r;iinkii onlar sorumludurlar.>> 
ayetini okumu§tUr. Tirmizi de hadisi Leys ibn Ebu Siileym kanallyla ... 
Enes'ten merfu' olarak rivayet etmi§tir. Abdullah ibn Miibarek der 
ki : Osman ibn Zaide'nin §6yle dedigini i§ittim: Ki§iye sorulacaklann 



6788 !BN KESIR (Ci.iz : 23; Sure : 37 

ilki, arkada§landir. Sonra onlara bir azarlama ve su~lama olarak: 
« (Siz birbirinizle yardimla§an bir giiruh oldugunuzu sanmi§tlmz.) 
Size ne oldu ki birbirinizle yardunla§nnyorsunuz? Hay1r, onlar bugiin, 
tesl_im olmu§lardir.» Allah'm emrine boyun egmi§lerdir. Asla ona mu
halefet edemeyecek ve ondan aynhp sapamayacaklard1r. . 

27- Bir kiSIDI bir k1srruna donerek soru~tururlar. 
28 - Ve derler ki: Dogrusu siz, bize sagdan gelirdiniz. 
29- Orilar da derler ki: HaYJ.r, zaten siz iman edenler 

olmam.I.Qtlnlz. 
30 - Bizim sizin ustunuzde bir hakimiyetimiz de yok

tu. Aksine siz, azg1nlar toplulugu oldunuz. 
31 - Bunun iQin RabblilliZln sozu, uzerimize hak oldu. 

Dogrusu biz tadacak olanlanz. 
32 - Sizi azd1rd1k; qiinkii biz de aZlginlardan olmu~

tuk. 
33- Art1k o glln onlar, muhakkak ki azabda ortaktir

lar. 
· 34- Biz, suQlulara muhakkruk boyle yapanz. 

35 - ·<;unku onl~ara; Alla;h'tan ba~ka ilah yoktur, denil
diginde, buyiikluk taslarlard1. 

36 - V e· · derlerdi ki: Deli bir ~air i9in mi ilahlanmiZI 
terkedecegiz? 

37 - Hay1r, 0, hakki getirmi~ ve peyrgalffiberleri tasdik 
etmi~ti. 
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Allah Teala kafirlerin k1yamet arsalarmda birbirlerini su~layacak
lanm haber verir. Nitekim onlar cehennemin en alt derecelerinde de 
birbirleri ile hasimla§acaklardir. «Ate§in i~inde birbirleriyle tarti§Irlar
ken gii~siizler, biiyiikliik faslayanlara: Dogrusu biz size uymu§tuk. 
~imdi ate§in bir par~asm1 olsun bizden savabilir misiniz? derler. Bii
yiikliik taslayanlar: Dogrusu hepimiz onun i~indeyiz. Allah kullar ara
smda §iiphesiz hiikiim vermi§tir, derler.n (GMir, 47-48), «Kiifrett?i§ 
olanlar dediler ki: Biz kesin olarak ne bu Kur'an'a ne de ondan once
kine inamnz. Bir gorseydin, hani zalimler Rablarmm huzunmda di
kilmi§ler, bir k1sm1 bir k1smma soz atlyordu. Gii~siiz saYilanlar biiyiik
liik taslayanlara diyorlard1 ki: Siz olmasaydm1z, biz muhakkak ina
nanlar olurduk. Biiyiikliik taslayanlar da gii~siiz saYilanl~ra dediler 
ki: Size hidayet geldikten soma biz mi sizi ondan ahkoyduk? Bilakis 
siz, su~lular idiniz. Gii~siiz say1lanlar da, biiyiikliik taslayanlara dedi
ler ki: Hay1r, gece ve giindiiziin (i§iniz) hilekarhktL Rani siz, bizim 
Allah'a kiifretmemizi ve O'na e§ler ko§marmzi emrediyordunuz. A~ab1 
gordiiklerinde ettiklerine i~leri yand1. Ve kiifretmi§ olanlarm boyun
larma demir halkalar vurduk. Yapmakta olduklarmdan ba§kas1yla m1, 
cezalandmlacaklard1?n (Sebe', 31-33) . Aym §ekilde burada da onlara 
§6yle diyeceklerdir: «Dogrusu siz, bize sagdan gelirdiniz.n Dahhak'm 
ibn Abbas'tan rivayetine gore onlar §6yle diyeceklerdir: Siz elinizdeki 
kuvvetle bizi bask1 altma ahp maglub etm.:::i.<.teydiniz. Qiinki.i biz zelil 
kimseler ....,siz ise izzet ve gii~ kuvvet sahipleriydiniz. Miicahid, buradaki 
«Sagn ile hakkm kasdedildigini sayler. Yani bu sozii katirler §eytanlara 
soyleyeceklerdir. Katade der ki: insanlar cinlere : ~iiphesiz siz bize 
sagdan gelirdiniz diyeceklerdir. Kat9.de onlarm §6yle demek is
tediklerini sayler: Siz bize, haYir yoniinden gelirdiniz de bizi ondan 
ahkordunuz ve yava§latlrdimz. Siiddi der ki : Siz bize hak ve ger~ek 
yoniinden gelirdiniz, bize batlh siislerdiniz ve bizi haktan ~evirirdiniz . 

«Dogrusu siz, bize sagdan gelirdiniz.n 9.yeti hakkmda Hasan (el-Basri) 
der ki: Evet, Allah'a yemin ederim ki o, yapmak istedigi her bir hay1r 
s1rasmda ona gelerek yapacag1 bu haYirdan engelleyip ahkoyardL ibn 
Zeyd, buranm anlamm1 §oyle veriyor: Siz, bizimle haYir arasma girip 
bizi islam'dan, imandan, emrolunmu§ oldugumuz hayn i§lemekten ah
koyardimz. Yezid er-Re§k der ki : Dogrusu siz bize «La il9.he illallahn 
tarafmdan gelirdiniz. Husayf ise onlarm bu sozleri ile: Dogrusu siz, bize 
sag taraflanm1zdan gelirdiniz, demek istediklerini sayler. ikrime «Dog
rusu siz, bize sagdan gelirdiniz.n ayetini §6yle anhyor : Dogrusu siz bize, 
sizden emin oldugumuz taraf1m1zdan gelirdiniz. 

«Onlar da derler ki : Hay1r, za.ten siz iman edenler olmami§tlmz.» 
Cinn ve insanlardan eleba§Ilan kendilerine tabi olanlara derler ki: i§ 
sizin zannetiginiz gibi degildir. Aksine sizin kalbleriniz zfl.ten imam in-
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kar eden, kufru ve isyam kabul eden kalblerdi. «Bizim sizin ustiinuzde 
bir hakimiyetimiz, (sizi c;agirdiglmizm s1hhatma delalet edecek bi ;r 
huccetimiz) de yoktu . Aksine siz, azgmlar toplulugu oldunuz.>> Sizde 
azgmllk ve hakk1 tecavuz durumu vard1 ki bu sebeple bize icabet et
tiniz ve peygamberlerin size, get irdiklerinin s1hhatma h uccetler, de
liller uydurarak koyduklan gerc;egi terkettiniz de onlara muhalefet et
tiniz. 

«Bunun ic;in Rabb1m1zm sozu, uzerimize hak oldu. _ Dogrusu biz 
tadacak olanlanz.>> Biiyiikler (eleba§Ilan) zay1f say1lanlara §Oyle diye
cekler: ~iiphesiz bizim hakk1m1zda Allah'm kelimesi hak olmu§tur. 
Muhakkak biz, k1yamet gti.nii azab1 tadacak alan mutsuzlardamz. 
«Sizi azd1rd1k, (sap1kllga c;ag1rd1k); <;iinkii biz de azgmlardan olmu§
tuk.>> Sizi i¢inde bulundugumuz duruma c;ag1rd1k ve siz de bize icabet 
ettiniz. Allah Teala da buyurur ki: (lArtlk o gun onlar, muhakkak ki 
(cehennemdeki) azabda ortaktlrlar. (Hepsi durumuna gore azab go
riir.) Biz suc;lulara muhakkak ki boyle yapanz. <;unku onlara; (dunya 
yurdunda iken) Allah'tan ba§ka ihlh yoktur, denildiginde, buyuklene
rek inananlarm bu kelimeyi soyledikleri gibi soylemezlerdi.>> ibn Ebu 
Hatim der ki: Bize ibn Vehb'in karde§i Ebu Ubeydullah'm ... Ebu Hii
reyre (r.a.)den rivayetine gore Allah Rasulu (s.a.) §Oyle buyurmu§
tur: Allah'tan ba§ka ilah yoktur, deyinceye kadar insanlarla sava§
makla emrolundum. Kim <<Allah'tan ba§ka ilah yoktur» derse; mallm 
ve camm bir hak kar§1llg1 olam mustesna olmak uzere benden koru
mu§tur. Hesab1 ise Allah'a aittir. Allah Teala kitabmda -buyuklenen 
bir kavmi de and1- ayet indirip §Oyle buyurdu: «<;unkii onlara; Allah'
tan ba§ka ilah yoktur, denildiginde, buyukluk taslarlardl.ll Yine ibn 
Ebu Hatim'in babas1 kanahyla ... Ebu'l-Ala'dan riv2tyetine gore o, §Oyle 
demi§tir : K1yamet gunu yahudiler getirilip onlara: Neye ibadet et
mekteydiniz? diye sorulur. Onlar: Allah'a ve Uzeyr'e, derler. Onlara: 
Sola aynlm, denilir. Sonra 1-imstiyanlar getirilip onlara: Neye ibadet 
etmekteydiniz? diye sorulur. Onlar: Allah'a ve Mesih'e ibadet etmek
teydik, derler. Onlara : Sola ayr1lm, denilir ve mii§rikler getirilerek 
kendilerine: Allah'tan ba§ka ilah yoktur, denilir. Onlar (bu sozii soy
lemekten) biiyiiklenirler. Sonra onlara: Allah'tan ba§ka iUth yoktur, 
denilir, yine biiyuklenirler. Sonra kendilerine tekrftr: Allah'tan ba§ka 
ilah yoktur, denilir de buyuklenirler. Onlara : Sola aynlm, denilir. Ebu 
Nadre der ki: Onlar, bir ku§tan daha sur'atli olarak aynllp giderler. 
Ebu'l-Ala §Oyle devam ediyor: Sonra Muslti.manlar getirilip kendileri
ne : Neye ibadet etmekteydiniz? diye sorulur. Onlar: Allah'a ibadet et
mekteydik, derler. Onlara: Gordiigunuz takdirde O'nu bilir misiniz? 
denilir de onlar; evet, derler. Kendilerine: O'nu gormediginiz halde na
Sll tamrsm1z? diye sorulur, onlar: Biz O'nun bir benzeri, dengi olma-
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d1gm1 biliyoruz, derlero Allah Teala zatm1 onlara tamtip bildirir ve 
inananlan kurtanr 0 

«Ve derlerdi ki: Deli bir §air ic;in mi biz (atalanm1zm ilahlarma) 
tapmmay1 terkedecegiz?» Bu sozleri ile Allah Rasulii (soao)nu kasdet
mektedirlero Allah Teala da onlan red makammda ve yalanlama ka
bilinden §oyle buyurur: «Hay1r, 0 (haberleri ve istekleriyle Allah'm §e
riatim gerc;egi) getirmi§ ve peygamberleri tasdik etmi§ti.>> Peygamber
lerin Allah Teala'nm guzel s1fatlarma ve dosdogru yollarma dair ha
ber vermi§ olduklarmda peygamberlerini dogrulami§ ve onlarm haber 
verdikleri gibi §eriat ve emirlerinde Allah'tan haber vermi§tiro «Ey Mu
hammed, senin ic;in soylenenler, senden onceki peygamberler ic;in de 
soylenmi§ti. Dogrusu Rabbm hem bagi§layan ve hem de can yak1c1 
azab verendiro» (Fussilet, 43) 0 

38 - Elbett~ siz, elim azabl tadacak.SllllZo 

39 - Ve y.apm1~ oldugunuzdan ba~kas1yla cezalandl
nlmayacakslnlz. 

nao 
40 - Ancak Allah'1n ihlasa erdirilmi~ kullan miistes-

41 - i~te onlar i<;in ma'lum bir nzrk v,ard1r. 

42 - Ve meyveler. Onlar ikram edilenlerdir. 

43 - N aim cennetlerinde, 

44 - Kar~1hkh tahtlar iizerinde. 

45 - Kendilerine tkaynaktan doldurulmu~ kadehler 
sunulur, . 

46 - Ki bembeyazd1r, i<;enlere zevk verir. 
' / 

4 7 - Ba~agns1 yoktur onda ve sarho~ da etmez. 
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48 - Y anlannda el degmemi~ ve ba'ln~lanni yalniz e~
lerine ·c;evirmi~ iri gozluler var'dir. 

49- Sanki onlar, sakh bir yumurta gibidirler. 

Allah'm Samimi Kullan Miistesna 

Allah Tea.la insanlara hitaben: «:;;iiphesiz ki siz, elim azab1 tada- · 
caksm1z. Ve yapml§ oldugunuzdan ba§kas1yla cezalandmlmayacaksl-

. mz.» buyurup sonra da bundan ihlash kullanm istisnft etmi§tir. Nite
kim §U ayet-i kerime'lerde de durum boyledir: «ikindi vaktine andol
sun ki insan hi~ §iiphesiz hiisran i~indedir. Ancak iman edip yararh i§ 
i§leyenler bir de birbirine hakk1 tavsiye, sabn tavsiye edenler bunun 
d1§mdad1r.» (Asr, 1-3). «Biz insam en giizel §ekilde yarattlk, sonra onu · 
a§ag1larm en a§ag1s1 k1ld1k.» (Tin, 4-6), «Si~den oraya gitmeyecek hig 
kimse yoktur. Bu Rabbmm yapmaYl iizerine ald1g1 kesin ~ir hiikiim
diir. Sonra Biz takvaya erenleri kurtaracag1z. Zalimleri de orada diz 
iistii ~okmii§ olarak b1rakacag1z.» (Meryem, 71-72), «Her nefis kazan
digi §ey mukabilinde bir rehindir. Ancak sagc1lar (defteri sagdan veri
lenler) boyle degildir.» (Miiddessir, 38, 39) . Bu sebepledir ki burada 

, da: «Ancak Allah'm ihlasa erdirilmi§ kullar1 miistesna.» buyurmu§ 
olup onlar elim azab1 tadacak degillerdir. Onlar hes8~bda zorlanmaya
cak, s1kmtlya sokulmayacak, aksine kotiiliikleri varsa onlarm bu kotii
liiklerinden vazge~ilerek bagi§lanacaklardir. Onlar bir iyiliklerine kar-. 
§lhk on katmdan yedi yiiz katma, Allah'm diledigi kadar bir~ok katlara 
kadar olmak iizere miikata tlandmlacaklardir. 

Katade ve Siiddi, «i§te onlar i~in ma'lum bir nz1k vard1r.» aye
tinde cennetin kasdedildigini soylerler. Allah Teala bunu daha sonra 
§6yle a~1klar: «Ve c;e§itli mey-Veler. Onlar ikram edilenlerdir.» Onlara 
hizmet edilir, refah ve nimet i~inde olurlar. «Nairn cennetlerinde, kar§l
hkh tahtlar iizerinde.» Miicahid der ki: Onlar birbirlerinin enselerine 
bakmazlar (aksine yiiz yiize tahtlar iizerindedirler). ibn Ebu Hatim'in 
Yahya ibn Abdek el-Kazvini kanahyla .. . Zeyd ibn Ebu Evfa'dan riva
yetinde o, §6yl~ demi§: Allah Rasulii (s.a.) yamm1za gelip bize §U ayeti 
okudu: «Kar§Ihkh tahtlar iizerinde.>> Onlar birbirlerine bakarlar. Ha
dis garibdir. 

«Kendilerine kaynaktan doldurulmu§ kadehler sunulur, ki bem
beyazdir, i~enleJ;e zevk verir. Ba§agns1 yoktur onda ve sarho§ da et
mez.>> Nitekim ba§ka bir ayet-i kerime'de: «Oliimsiiz gengler yanlarm
da, ba§ agns1 ve donmesi vermeyen bembeya~ bir kaynaktan doldurul-
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rnu§ kaseler, ibrikler, kadehler ile dala§Irlar.» (Vak1a, 17-19) buyuru
lur ki, Allah Teala ahiret i<;kilerini; diinya i<;kilerindeki ba§agnsi, ka
rm agns1, akh giderme gibi afetlerden tenzih etmi§tir. Burada da §6y~ 
le buyurur: ((Kaynaktan daldurulmu§ kadehler sunulur.» Kesilmesin
den ve bitmesinden karkmayacaklan akan nehirlerden i<;kiler daldu
rulmu§ kadehler sunulur anlara. Zeyd ibn Eslem'den rivayetle Malik 
§6yle diyar : Bembeyaz akan i<;kiden daldurulmu§ kadehler sunulur. 
Onun rengi parlak ve giizeldir. Yaksa <;irkin ve pis goriinii§ii ile, k1r
m1z1 yahut siyah veya san, ya da ·bulamkhk gibi selime tabiat sahib
lerinin nefret edecegi vas1flanyla diinya i<;kileri gibi degilc;lir. 

((i~_;enlere zevk verir.» Tad1 da rengi gibi ha§tur. Tadmm ha§lugu 
kakusunun da ha§luguna dela.let eder. Biitiiniiyle ahiret ic;kileri diinya 
i<;kilerinden farkhd1r. 

((Ba§agns1 yaktur anda.» i~_;enlerde karm agns1 meydana getir-
. mez. Miicahid, Katade ve ibn Zeyd derler ki : S1v1hgmm ~_;aklugu sebe

biyle kulun<; (peklik de yapan ~_;ak sanc1h bir karm agns1 hastahg1) ve 
benzeri hastahklara sebep alan diinya i<;kilerinin te'sirini gostermez. 
Ayetteki ( -J _,.;JI ) kelimesi ile burada ba§agns1mn kasdedildigi de 
soylenmi§tir. Nitekim bu, ibn Abbas'tan rivayet ediliyar. Katade ise ke
limeyi, ba§ ve karm agns1yla a<_;Iklann§tlr. Kat9,de ve Siiddi'den riva
yete gore a ( ahiret i<;kileri) i~_;enlerin ak1llanm gidermez. ( .. . ) Said 
ibn Ciibeyr: Onlarda ha§lamlmayacak herhangi bir §ey ve hi<; bir eziy
yet yoktur, demi§tir. Ancak Miicahid'in bu kelimeyi kann agns1 ile 
izah1, sahih alan bir a<_;Iklamad1r. 

<<Ve sarha§ da etmez.» Miicahid: Onlarm ak11lanm gidermez. der
ken ibn Abbas, Muhammed ibn Ka'b, Hasan, Ata el-Harasani, Siiddi ve 
ba§kalan da boyle soylemi§tir. ibn Abbas'tan rivayetle Dahhak der ki: 
i~_;kide dart ozellik vard1r: Sarha§luk, ba§agns1, kusma ve idrar. Allah 
Teala cennet i<;kilerini zikredip anlan bu ozelliklerden tenzih etmi§
tir. Nitekim Saffat suresindeki zikri de boyledir. 

((Yanlannda el deginemi§, (iffetli) ve baki§lanm yalmz e§lerine 
~_;evirmi§, (sadece e§lerine bakan) iri gozliiler vard1r.» ibn Abbas, Mii
cahid, Zeyd ibn Eslem, Katade, Siiddi ve ba§kalan, 9.yeti bizim burada 
verdigimiz §ekilde a<;Iklami§lardir. Ayetteki ( ~ ) kelimesi; giizel 
gozliiler, anlammad1r. Bu kelimenin, gozleri biiyiik anlamma geldigi de 
soylenmi§tir ki bu, birinci a<;Ikla~a ile aymd1r. Yani anlar biiyiik gozlii
lerdir. Burada anlarm gozleri, giizellikle ve iffetle nitelenmi§tir. Nite-

. kim Ziileyha da Hz. Yusuf'u siisleyerek (kendisini aJlplayan) a kadm
larm kar§Isma <;Ikardigmda, anu biiyiik gorerek gi.izelligi ve e§siz gorii
.nii§ii ile meleklerden bir melek sanm1§lard1. i§te a zaman Ziileyha Hz. 
Yusl:lf hakkmda §6yle demi§ti: ((i§te beni, anun i<;in ay1pladigm1z bu
dur. Onu kendime ram ·etmek istedim, ama a iffetinden ~_;ekindi. Eger 



6794 !BN KESIR (Cl.iz: 23; Sure : 37 

istedigimi yapmazsa; andolsun ki, zindana atilacak ve zillete ug
rayanlardan olacaktlr.» (Yusuf, 32). Yani bu giizelligi ile be
raber o, aym zamanda iffetli, tertemiz ve Allah korkusu ile dopdoludur. 
Huriler de boyledir. «Oralarda iyi huylu giizel kadmlar vardir.» (Rah
man, 70). Bu sebepledir ki Allah Teala: «Yanlarmda el degmemi§ ve 
baki§lanm yalmz e§lerine c;evirmi~ iri gozliiler vard1r.» buyurmu§tur. 

«Sanki onlar, sakh bir yumurta gibidirler.» ayetinde onlar en giizel 
renklerle, bedenlerinin nazeninligi ile nitelenmi§tir. ibn Abbas (r.a.)tan 
rivayetle Ali ibn Ebu Talha «Sanki onlar sakh bir yumurta gibidirler.» 
ayetini; sakh inciler, ile ac;1klar ( .. ) Hasan ise «Sanki onlar sakh bir yu
murta gibidirler.» ayetine: Korunmu§ ve eller ona degmemi§, ac;Iklama
sim getirir. Siiddi ise buray1: Yuvasmda sakh devekU§U yumurtas1 ren
gindedir, §eklinde ac;1klar. Said ibn Ciibeyr ise «Sakh bir yumurta» ile 
yumurtamn ic;inin kasdedildigini sayler. Ata el-Horasani der ki : 0, yu
murtamn dl§ kabugu ile yumurta sans1 arasmda olan .yumurta ak1d1r. 
Siiddi «Sanki onlar sakh bir yumurta gibidirler.» ayetinde §Oyle buyrul
dugunu sayler: Kabugu kmhp c;Ikanld1g1 zamandaki yumurtamn be
yazidlr (ak1d1r) . ibn Cerir de «sakh» kelimesine dayanarak bu ac;Ikla
mayi tercih etmi§tir. 0 der ki: Yumurtanm dl§ kabuguna ku§un kana
dl ve yuva degmektedir. Yumurtanm ic;inin hilRfma eller onu almak
ta, eller ona dokunmaktad1r. En dogrusunu Allah bilir. ibn Cerir der 
ki: Bize Ahmed ibn Abdurrahman ibn Vehb'in ... Ummti Seleme (r.a.) 
den rivayetinde o, Allah RasUliine : Ey Allah'm elc;isi, bana Allah Tef\,la'
nm «Sanki onlar sakh bir yumurta gibidirler.» ayetini b.aber ver, de
mi§ de Allah Rasulii §byle buyurmw~: Onlarm inceligi, senin gormii§ ol
dugun yumurtanm di§ kabugunun hemen altmdaki yumurta zarmm 
inceligi gibidir. ibn Ebu Hatim'in, babas1 kanahyla ... Enes (r.a.)ten ri
vayetine gore Allah Rasulii (s.a.) §byle buyurmu§: insanlar yeniden di
riltildikleri zaman yerden ilk c;1kan insan ben olacag1m. Onlar Allah'm 
huzuruna toplu halde gittikleri zaman sozciileri b~n olacag1m. Onlar 
iiziildiikleri zamanda miijdeleyicileri, hapsolunduklan zamanda §efaat
c;Ilan yine benim. Livftii'l-Hamd o giinde benim elimdedir. Rabb1ma 
kar§l ademogullanmn en §ereflisi benim yine de oviinmem. Sakll deve
kU§U yumurtas1 renginde -veya sakh inciler buyurmu§tur- bin hiz
metc;i bana hizmet edecektir. 
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so ir k1srn1 bir k1srmna donerek sorw;tururlar. 
51 - i c;lerinden bir sozcii der ki: Benim bir dostum 

vardl. 
52 - Derdi ki: Sen de mi tasdik edenlerdensin? 
53 - Oldugiimuz, topra;k ve bir y1g1n kemik oldugu

muz zaman m1, biz mi ceza gorecegiz? 
54 - Siz onu bilir misiniz? dedi. 
55- Bir baikar ve onu cehennemin ortas1nda gormu~

tur. 
56- Dedi 'ki: Allah' a andolsun ki az kaidl, beni de ma;h

vedecektiri. 
57 - Rabb1mm lutfu olmasayd1, ben de oraya goturu

lenlerden olacakt1m. 
58 - Biz bir daJha olmeyecegiz degil mi'? 
59 - Ancak ilk olumumuz mustesna ve azablandlnl

mayacaglz da. 
60 - i~te bu, ~iiphesiz biiyiik kurtulu~tur. 
61 - <;ah~anlar bun un gi bisi ic;in 'c;ah~s1nlar. 

Bunun i~in ~ah§sm ~ab§anlar 

Allah Teala 9urada cermet ehlinden haber veriyor ki onlar birbir
lerine gelip birbirlerinin durumunu, diinyada ne halde olduklanm, ora
da nelere katland1klanm soru§turacaklardir. ic;eceklerinin ba§mda, 
sohbet toplantllarmdaki bir araya gelmelerinde konu§acaklan sozler 
bunlardlr. Onlar tahtlar iizerinde oturmU§, onlerinde hizmetc;iler yiye
cek ,ic;ecek, giyecek ve hie; bir goziin gormedigi, hie; bir kulagm i§itme
digi ,hie; bir be§er kalbine gelmeyecek en biiyiik hay1rlan ko§arak onlara 
getireceklerdir. ((ic;lerinden bir sozcii der ki: Benim bir dostum vardU> 
Miicahid buradaki dost ile §eytanm kasdedildigini soylerken, ibn Ab
bas'tan rivayetle Avfi §Oyle diyor : 0 (ayette zikredilen dost) mii§rik bi
risidir ki diinyada onun iman ehlinden bir arkada§I vard1. Miicahid ile 
ibn Abbas'm sozleri arasmda bir z1dhk soz konusu degildir. Zira §eytan, 
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cinlerden olup goniillere vesvese verir. insanlardan olam ise kulaklarm 
i§itecegi sozler soyler. Her ikisi de mii'minlere dii§mand1rlar. Allah Te
ala: «i§te boylece Biz, her peygambere insan ve cin §eytanlanm dii§man 
yaptlk. Onlardan kimi kimini aldatmak i~in cazib sozler flSlldarlar. 
Eger Rabbm dileseydi; bunu yapamazlard1. Oyleyse onlan iftiralan ile 
ba§ba§a b1rak.» (En'am, 112) buyurur ki, o ikisinden her biri de ves
vese vericidir. Nitekim Allah Teala ba§ka bir yerde: «insanlarm goniil
lerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin §errinden insanlarm Tanns1, 
insanlarm Hiikiimram ve insanlarm Rabb1 olan Allah'a s1gmmm.» (Nas, 
4-6) buyururken bu sebeple burada: <<i~lerinden bir sozcii der ki: Benim 
bir dostum vard1. Derdi ki: Sen de mi (yenidEm diriltilmeyi, mah§erde 
toplanmaYl, hesaba ~ekilmeyi ve cezaYl) tasdik edenlerde~.i.no) buyur
mu§tur ki bunu bir §a§lrtma, yalanlama, uzak gorme, kiifiir ve inad 
§eklinde soylemektedir. «Oldiigiimiiz, toprak ve bir Ylgm kemik oldu
gumuz zaman m1, biz mi ceza gorecegiz?» Miicahid ve Siiddi, buradaki 
( -~ f-!..lA_ ) kelimesini; hesaba ~ekilecegiz, §eklinde anlam1§lard1r. ibn 
Abbas ve Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi de: Bize amellerimizin kar§lh
gl nn verilecek? §eklinde anlam1§lard1r ki, her iki a~1klama da dogrudur, 
«Siz onu bilir misiniz? dedi.» Mii'min ki§i, cermet ehlinden olan arkada§
lanna boyle sayler. «Bir bakar ve onu cehennemin ortasmda gormii§
tiir.)) ibn Abbas, Said ibn Ciibeyr, Huleyd el-Ansari, Katade, Siiddi ve 
Ata el-Horasani ayetteki ( r ~l;lrJ kelimelerini; cehennemin or
tasl ile tefsir etmi§lerdir. Hasan el-Basri der ki: Yamp tutu§an bir kor 
gibi olan cehennemin ortasmdad1r. Katade §6yle diyor: Bize anlatlldl
gma gore, o bak1p (cehennemdekilerin) dim9,glarmm (ate§in §iddetin
den) fokur fokur kaynad1g1m gorecektir. Yine bize anlatlld1gma gore 
Ka'b el-Ahbar §6yle demi§: Cennette pencereler vard1r ki, cennet ehlin
den birisi istedigi zaman ate§teki dii§mamna bakar ve onu gorerek §iik
rii artar. 

«Dedi ·ki: Allah'a andolsun ki az kald1, beni de mahvedecektin.ll 
Mii'min, kafire hitaben §6yle diyecektir: «Allah'a andolsun ki (§ayet sa
na itaat etmi§ olsayd1m) az kald1 beni de mahvedecektin. Rabb1mm 
lutfu olmasayd1, ben de oraya gotiiriilenlerden olacaktlm.)) ~ayet iizeri
me Allah'm fazh olmaml§ olsayd1 ben de senin oldugun yerde, senin 
gibi cehennemin ortasmda olacaktlm, seninle beraber azaba arzoluna
caktlm. Fakat Allah Teala bana fazl u rahmeti ile muamele buyurdu, 
beni imana ve O'nu · birlemeye eri§tirdi. «Gogiislerinde kinden ne varsa 
sokiip atffil§lzdlr. Altlarmdan 1rmaklar akar ve derler ki: Hamdolsun 
Allah'a ki; bizi hidayetiyle buna ula§tlrdL Andolsun ki; Rabb1m1zm 
peygamberleri hakk1 getirmi§lerdir. Onlara: Yapmakta olduklanmzdan 

· dolaYl miras~1s1 k1lmd1gm1z cennet i§te budur, diye seslenilir.)) (A'raf, 
43) 0 
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«Biz bir daha olmeyecegiz degil mi? Ancak ilk oliimiimiiz miistesna 
ve azablandinlmayacagiz da.» Mii'min ki§i, Allah TeaJ~/mn kendisine 
bah§etmi§ oldugu cennette ebedi kalma ve §eref yurdunda yerle§me ile 
kendine g1bta ederek bunlan soyleyecektir. Orada ne oliim, ne de azab 
yoktur. Bu sebepledir ki: «i§te bu, §iiphesiz biiyiik kurtulu§tur.n buyur
mu§tur. ibn Ebu Hatim der ki: Bi.ze Ebu Abdullah ez-Zahrani'nin ... 
ikrime'den rivayetine gore ibn Abbas (r.a.) Allah Teala'mn cennet ehli 
hakkmdaki «Onlara §byle denir: i§lediklerinizden otiirii afiyetle yeyin, 
ic;in.n (Tur, 19), «Onlara denir ki: i§lediklerinize kar§lllk afiyetle yeyin, 
1c;m.n (Miirselat, 43). kavilleri hakkmda §byle demi§: Ayetteki 

6 l ) kelimesi; onlar orada olmeyecekler, anlammad1r. i§te o 
zaman oniar: «Biz bir daha olmeyecegiz degil mi? Ancak ilk oliimiimiiz 
miistesna ve azabland1nlmayacag1z da.» diyeceklerdir. Hasan el-Basri 
der ki: Hie; bir nimetin oliim tarafmdan kesilmeyecegini anlad1klan za
man onlar: «Biz bir daha olmeyecegiz degil mi? Ancak ilk oliimiimiiz 
miistesna ve azablandinlmayacagiz da.» diyecekler, onlara: HaYir, de
nilecek. Bunun iizerine onlar: i§te bu, §Uphesiz biiyiik kurtulu§tur.» di
yeceklerdir. 

«<;ah§anlar bunun ic;in c;ah§smlar.» fi_yeti hakkmda Katade bunun, 
cennet ehlinin sozlerinden oldugunu soylemi§tir. ibn Cerir ise bunun, 
Allah Teala'nm kelammdan oldugunu soyleyip §byle ac;1klar: Diinyada 
iken c;ah§anlar bu nimet ve bu kurtulU§ gibisi ic;in, ahirette bunlara 
kavu§abilmeleri gayesiyle c;ah§smlar. 

israilogullan ic;inde, ortak olan iki ki§inin k1ssasm1 anlatlrlar ki, 
bu klSSa bu ayet-i kerime'nin umumi hiikmii altma girmektedir. Ebu 
Ca'fer ibn Cerir der ki: Bana ishak ibn ibra_him ibn Habib ibn ~ehid'
in ... «Benim bir dostum vardL .. » ayeti hakkmda Fiirat ibn Salebe el
Behrani'den rivayetine gore o, §byle anlatnn§: iki adam ortaktllar. Se
kiz bin dinarlan vard1. Onlardan birisinin bir san'at1 vard1, digerinin 
ise hie; bir san'atl yoktu. Bunlardan San'at sahibi olan digerine: Senin 
herhangi bir san'atm yok. Ben senden aynlmaktan ve seninle mahm1z1 
bolii§mekten ba§ka c;fi~re gormiiyorum, deyip aralarmda mallanm pay
la§tllar ve aynld1lar. Sonra (bunlardan san'at sfi~hibi olam) bin dina
ra olen bir kralm evini satm ald1, arkada§ml c;agmp ona gosterdi ve: 
Bu evi nas1l goriiyorsun? Onu bin dinar'a satm ald1m, dedi. Arkada§I: 
Ne kadar giizelmi§, diye cevab verdi. {_;1ktlg1 zaman: Allah'1m, dogrusu 
arkada§Im §U evi bin dinara satm almi§. Ben de Senden cennet evle
rinden bir ev istiyorum, dedi. Bin dina_r tasadduk etti. Allah'm dilecUgi 
kadar kald1ktan sonra san'at sahibi olam bin din~lrla bir kadmla ev
lendi, arkada§ml c;agmp ona yemek yaptl. Arkada§I gelince: Bin di
nara bir kadmla evlendim, dedi. Arkada§I: Ne kadar giizel, deyip c;!lk
tlktan sonra: Rabb1m, §iiphesiz arkada§Im bin dinar ile bir kadmla ev-
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lenmi§. Ben de Senden hurilerden bir kadm dil~rim, deyip bin dinar 
sadaka dag1ttl. Sonra Allah TeaJa'mn diledigi kadar kald1lar. San'at 
sahibi olam iki bin dinar kar§Illgmda iki bah~e satm ahp arkada§Illl 
davet ederek ona gosterdi ve: Ben §U iki bah~eyi satm ald1m, dedi. Ar
kada§l: Ne kadar giizel, deyip ~lktlgmda: Rabb1m, §iiphesiz arkada
§lm iki bin dinar kar§Illgmda iki bah~e satm alml§. Ben de Senden 
cennette iki bah~e isterim, deyip iki bin dinan sadaka olarak dag1tt1. 
Sonra oliim melegi ikisine de gelip ikisinin ruhlanm kabzetti. Sadaka 
dag1tam gotiiriip ho§una gidecegi bir eve koydu. Bir de baktl ki ne 
gorsiin giizelliginden altmda olanlan aydmlatan bir kadm var. Sonra 
melek onu, iki bah~eye ve ancak Allah'm bildigi §eylere koydu. i§te o 
zaman o kul: Durumu §Oyle §Oyle olan bir adama ne kadar yara§n 
dedi de melek: ~iiphesiz o adam sensin. Bu ev, bu iki bah~e ve kadn 
senindir, dedi. 0 ki§i: «Benim bir arkada§lm vard1. Sen de mi peygam
berleri tasdik edenlerdensin? derdi.» dedi de ona: . ~iiphesiz 0 cehen
nemdedir, denildi. 0 ki§i : «Siz onu bilir misiniz?» dedi de bak1p onu 
cehennemin ortasmda gordii. i§te o esn§ . .da: «Allah'a andolsun ki az 
kald1, beni de mahvedecektin. Rabb1mm lutfu olmasayd1, ben de otaya 
gotiiriilenlerden olacaktlm.» dedi. ( ... ) 

ibn Ebu Hatim'in Hasan ibn Arafe'den, onun da Orner ibn Abdur
rahman el-Ebbar Ebu Hafs'dan rivaoyetine gore; o §oyle anlatmi§: is
mall, Siiddi'ye «i~lerinden bir sozcii der ki: Benim bir dostum vard1. 
Derdi ki : Sen de mi tasdik edenlerdensin?ll ayetini sordum. Bana: Sana 
bunu hatlrlatan nedir? diye sordu. Ben: Biraz once okudum ve sana 
sormak istedim, dedim. ~oyle anlattl: iyi ezberle; israilogullan i~inde 
iki ortak vard1. Birisi mii'min, digeri kafir idi. Altl bin dinaon payla§a
rak aynld1lar. Onlardan her birine ii~ bin dinar dii§mii§tii. Allah'm kal
malanm diledigi kadar kald1lar sonra bir araya geldiler (kar§Ila§tllar) 
de kafir olam mii'mine: Mahm ne yaptm? Bir §eyler kazandm m1? 
Onunla ticaret yaptm m1? diye sordu. Mii'min olam ona: HaYir, peki 
sen ne yaptm? diye sordu. Onunla bir arazi, hurmallk, meyvelik ve ne
hirler satm ald1m, dedi. Mii'min ona: Ger~ekten bunu yaptm m1? diye 
sordu da, kafir olam; evet, dedi. Mii'min ki§i doniip gitti, gece oldugun
da Allah'm k1lmasm1 diledigi kadar namaz k1ld1, namazdan aynldigm
da bin dinar ahp oniine koydu, sonra: Allah'1m, filanca -kafir olan or
tagml kasdediyordu- bin dinar ile bir arazi, hurmahk, meyveler ve ne
hirler satm alml§. Yarm olecek ve onlan b1rak1p gidecek. Allah'1m, §iip
hesiz ben Senden bu bin dinar ile cennette bir arazi, hurmahk, meyveler 
ve nehirler satm ald1m, dedi, sabahleyin bu bin dinan yoksullara pay
la§tlrdl. Sonra Allah'm kalmalanm diledigi kadar kald1lar, sonra kar-

" §lla§tllar da kafir olam mii'mine: Mahm ne yaptm? Onunla bir §ey ka-
zandm m1? Onunla ticaret yaptm m1? diye sordu. Mii'min ki§i : HaYir. 
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peki sen ne yaptm? diye sordu. Kafir olam: Arazilerimin i§leri agirla§
mi§, zorla§ml§tl. Bin dinar ile koleler satm ald1m. Arazimde benim i~in 
~ah§Iyorlar, dedi. Mii'min olam ona : Ger~ekten bunu yaptm m1? diye 
sordu da, kB.fir olam; evet, ·dedi. Mii'min doniip gitti. Gece oldugunda 
Allah'm kllmasm1 diledigi · kadar namaz k1ld1, namazdan aynlmca bin 
dinar ahp online koydu, sonra: Allah'1m, §iiphesiz fil3.nca -kB.fir olim 
ortagm1 kasdediyor- bin dinar ile diinya kolelerinden kole satm alml§. 
Yann olecek ve onlan terkedecek veya onlar oliip kendisini terkedecek
ler. Allah'1m, §iiphesiz ben §U bin dinar ile Senden cennette koleler sa
tm alml§lmdlr, dedi. Sabah olunca da bunu yoksullara payla§tlrdl. Son
ra Allah Teala'mn kalmalanm diledigi kadar kald1lar, sonra da kar§l
la§tllar da kafir olam mii'mine: Mahm ne yaptm? Onunla bir §ey kazan
dm m1? Onunla herhangi bir ticaret yaptm ·mi? diye sordu. Mii'min: 
Haytr, ya sen ne yaptm? diye sordu da, kafir olam: Bir §ey dl§mda i§
lerim tamam olmu§tu. Filanca kadmm kocas1 olmii§tii, bin dinan ona 
mehir olarak verdim, bu mehir hem onu, hem de onun beraberindekile
rin mislini bana getirdi, diye cevab verdi. Mii'min olam ona: Bunu yap
tm m1? diye sordu da kafir olam: Evet, diye cevab verdi. Mii'min doniip 
gitti, gece olunca, Allah'm k1lmasm1 diledigi kadar namaz k1hp namaz
dan aynld1gmda kalan bin dinan ahp online koydu ve: Allah'1m, filan
ca -kafir olan ortagm1 kastediyor- diinya e§lerinden bir e§le evlen
mi§. Yarm olecek de o e§ini b1rak1p gidecek veya e§i olecek de onu ter.
kedip gidecek. Allah'1m, ben §U bin dinar ile cennette Senden huriler 
istiyorum, deyip sabaha ~lktlgmda o bin dinan yoksullara bolii§tiirdii. 
Boylece mii'minin yanmda hi~ bir §ey kalmaml§ oldu. Pamuktan bir 
gomlek, yiinden bir elbise giydi, sonra bir ip ahp omuzuna att1, ~e§itli 
i§lerde ~ah§maya, kuvveti ile bir §eyler kazmaya ba§ladL Bir adam ona 
gelip: Ey Allah'm kulu, ba.na ayhkh i§~i olur musun? Benim hayvan
lanma bakar, onlann yemini verir, pisliklerini temizlersin, dedi de o; 
evet yapanm, deyip ona ayhkh i§~i oldu, hayvanlarma bakmaya ba§
ladl. Hayvanlarm sahibi her sabah gelir, hayvanlanna bakar, onlardan 
ank ve zaytf olart birini gordiigii zaman i§c;isinin ba§mdan tutup boy
nuna vurarak: Dun gecenin arpasm1 m1 ~aldm? derdi. Mii'min bu zor
lugu ve s1kmtlyt goriince: Kafir olan ortag1ma giderim, onun arazisin
de ~ah§Inm bana bir gun bir kuru ekmek verir, eskidigi zaman bana 
§U iki elbisemin yenisini giydirir, deyip kafir olan arkada§ma gitti. Ar
kada§mm kap1sma vard1gmda gece olmu§tu. Bir de baktl ki goge yiik
selen bir ko§k, ~evresinde kap1c1lar var. Onlara: §u ko§kiin sahibinden 
benim i~in (i~eri girmem i~in) izin isteyin. Bunu yapt1gm1z takdirde 
bu kendisini sevindirecektir, dedi. Onlar kendisine: Git, §ayet· dogru 
sozlii isen bir ko§ecikte uyu. Sabah oldugu zaman kar§Isma c;1k, dedi~ 
ler. Mii'min gidip elbisesinin yar1Slm altma, yansm1 iizerine koyup uyu-
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du. Sabah olunca, kafir ol~m ortagma gelip kendisini ona sundu. Kafit 
olan ortag1 binitli olarak g1k1p da onu gordiigiinde tamd1, ba§mda du
rup selam verdi, onunla musa.faha etti, sonra ona: Maldan benim aldl
gim kadarm1 almami§ m1ydm? diye sordu. Mii'min ki§i : Evet almi§tlm, 
i§te benim halim bu. Ya senin halin nicedir? dedi. Kafir olam: Mahm 
ne yapt1gm1 bana haber verir misin diye sordu. Mii'min ki§i: Bana onu 
sorma, dedi. Kafir olan ortag1: Seni buraya getiren nedir? diye sordu 
da arkada§I : Senin arazinde gah§maya geldim. Giinden gune bana bir 
parga ekmek verirsin, eskidikleri zaman §U iki ·elbiseyi (§U iki elbisenin 
yerine ba§ka iki elbiseyi) bana giydirirsin, dedi. Kafir olam: HaYir yap
mam, fakat sana bundan daha iyi bir §ey yapacag1m. Ancak mahm 
ne yapt1g1m bana soylemedik~e benden hi<; bir haYir gorecek degilsin, 
dedi. Mii'min olam: Onu borg verdim, dedi. Kafir ortag1: Kime? diye 
sordu da mii'minirt cevab1: Vefakar blr zengine, oldu. Kafir olanm; kim? 
sorusuna da: Rabb1m olan Allah, diye cevab verdi. KMir olan arkada§I 
onunla musafaha eder halde iken elini elinden gekip: «Sen de mi tasdik 
edenlerdensin? Oldiigiimiiz, toprak ve bir y1gm kemik oldugumuz za
man m1, biz mi ceza gorecegiz?» -suddi'nin soyledigine gore : Hesaba 
m1 gekilecegiz?- deyip aynhp gitti ve onu terketti. Mii'min ki§i onun 
kendisine iltifat etmedigini goriince dondii, b1rak1p gitti ve bir sure 
darhk iginde ya§adL Kafir de bir zaman bolluk iginde ya§adL K1yamet 
giinii olup ta Allah Teala mii'mini cennete koydugunda gegerken bir 
arazi, hurmahk, meyveler ve nehirler gordii ve: Bu kimindir? diye sor
du. Bu senindir, denildi. Siibhanallah, amelimin degeri bunun benze
riyle miika.fatlandmlmama yetti mi? dedi. Sonra yi.irumeye devam etti . 
ve saYilamayacak kadar gok koleler gordii. Bunlar ·kimindir? sorusuna: 
Bunlar senindir, denildi. Siibhanallah; amelimin degeri §Unun· gibisiyle 
miikafatlandmlmama yetti mi? dedi. Sonra yi.iriimeye devam etti de, 
klrm1z1 yakuttan oyulmu§ bir kubbe gordii. iginde huriler vard1. Bunlar 
kimindir? diye sordu da: Bunlar senindir, denildi. Siibhanallah, ameli
min fazileti §Unun gibisiyle mukafatlaridmlmama m1 ula§mi§? dedi. 
Sonra mii'min ki§i kafir olan ortagm1 hatirlayarak: «Benim bir dostum 
vard1. Derdi ki: Sen de mi tasdik edendensin? Oldiigiimiiz, toprak ve bir 
Ylgm kemik oldugumuz zaman m1, biz mi ceza gorecegiz? derdi.» dedi. 
Cennet yucedit, cehennem algaktir. Allah Teala ona, cehennemliklerin 
arasmdan cehennemin ortasmdaki arkada§ml gosterdi. Mii'min ki§i onu 
gordugu zaman tamYip: «Allah'a andolsun ki az kald1, beni de mahve
decektin. Rabb1mm lutfu olmasayd1, ben de oraya gotiiriilenlerden ola
caktim. Biz bir daha olmeyecegiz degil mi? Ancak ilk oliimiimiiz miis
tesna ve azablandmlmayacag1z da. i§te bu, §Uphesiz biiyiik kurtulu§tUr. 
Qah§anlar bunun gibisi (Allah'm bana bah§ettiklerinin· bir benzeri) igin 
c;ah§sm.» dedi. Mu'min dunyada ba§mdan gegen zorluklan hatlrlamaya 
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c;ah§ti da, diinyada iken ba§ma gelen zorluklarm kendisine Oliimden 
daha ag1r olmadigmi gordii. 

62- Konak yeri olaralk bu .mu hay1rhdir, yoksa zak-
kfun agac1 nu? 

63 - Dogrusu Biz, onu zalimler ic;in bir fitne yaptlk. 
64- 0, cehennemin dibinde vlkan bir aga<;t1r. 
65- Tomurcuklan ~eytanlann ba~lan gibidir. 
66 - Onlar mul alclrak ondan yiyecekler ve kannlanm 

onunla dolduracaklard1r. 
67 - Sonra onlar i((in, uzerine kaynar su katllnu~ i<;ki

ler de vartilr. 
68- Sonra onlann donii~ii muha!kkak, yine cehenne

medir. 
. 69- Dogrusu onlar, babalann1 saplklar olarak bul
mu~lardl. 

70 - Yine de onlann izlerinde ko~turuluyorlard1. 

Bu mu Daha lyi Yoksa Zakkum Agac1 m1? 

Allah Teala buyurur ki: Cermet nimetleri; oradaki yeme, ic;me, e§
ler ve ba§ka lezzetler mi ag1rlama ve ihsan yoniinden daha haytrhd1r, 
yoksa cehennemdeki zakkum agac1 m1? Bununla muayyen bir agacm 
kas~edilmi§ olmas1 muhtemeldir. Baz1lar1 onun, cehennemin her yeri
ne dallan uzanan bir agac; oldugunu soylemi§lerdir. Aym §ekilde cen
netteki evlerden, ic;inde Tuba agacmdan bir dal olmayam yoktur. Ayet
teki zakkum agacl ile agac; cinsinin kasdedilmi§ olmas1 da miimkiin-

Tefsir, C: XII; F . 427 
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dur. Cins olarak o aga~lara zakkum denilmektedir. Nitekim «Tur-u 
Sina'da yeti§en, yiyenlere yag ve katlk veren bir aga~ da var ettik.» 
(Mu'minun, 20) ayetindeki aga~ ile de zeytin agac1 kasdedilmektedir. 
Aynca Allah Teala'mn: «Sonra siz ey sap1klar, yalanlaYlcllar, muhak
kak ki zakkum agacmdan yiyecek~tlliz . » (Va,kla, 51, 52) kavli de bu 
a91klamaY1 kuvvetlendirmektedir. · 

«Dogrusu Biz, onu zalimler i~in bir fitne yapt1k.n ayetinde Katade 
der ki: Zakkum agac1 zikredilip dalalette olanlar bununla fitneye dii
§iiriildii ve: Arkada§lmz size cehennemde (ate§te) bir aga~ oldugunu 
haber veriyor. Halbuki ate§, agac1 ' yer bitirir, dediler. Bunun uzerine 
Allah Teala: «0, cehennemin dibinde ~1kan bir aga~tlr. Ate§ten bes
lenir ve ondan yaratllml§tlr.n ayetini indirdi. Mucahid der ki: «Dogru
su Biz, onu zalimler i~in bir fitne yaptlk.» Ebu Cehil -Allah ona la'net 

. etsin- §6yle demi§ti: Zakkum olsa olsa hurma ve kaymaktan ibarettir 
ki ben ot;m yutabilirim. Ben de derim ki: Ayetin anlam1 §6yle olmahd1r: 
Ey Muhammed, Bizim sana zakkum agacm1 haber vermi§ olmarmz an
cak bir deneme i~indir ki,

1 
sen bununla insanlan deneyip imtihan ede

ceksin. Boylece onlardan kimin dogrulayacag1, kimin de yalanlayacag1 
ortaya ~1kacaktlr. Nitekim ba§ka bir ayet-i kerime'de de §6yle buyrulur: 
«Sana gostermi§ oldugumuz ruyaYl sadece insanlar i~in bir imtihan 
k1ld1k. Kur'an'da la'netlenmi§ olan agac1 da. Biz onlan korkutuyoruz, 
ama bu, onlara buyiik bir azgmhk vermekten ba§ka bir §eyi artlrml
yor.» (isra, 60). 

«0, cehennemin dibinde ~1kan bir aga~t1r.» Onun as1l bitme yeri 
ate§tedir. «Tomurcuklan §eytanlarm ba§lan gibidir.» Onun bu §ekilde 
nitelendiri_lmesi, amld1g1 zamal'\ ~irkin ve kerih oldugunu belirtmek i~in
dir. Vehb Ibn Munebbih der khl;;eytanlarm klllan goge dogru dikilmi§ 
durumciad1r. ~ .. 

Her ne kadar muhatablarca ''hilintnemekte ise de Allah Teala bu
rada zakkum agacmm tomurcuklari~u §eytanlarm ba§larma benzetmi§
tir. Zira §eytanlarm ~irk~n gorunii§Ih old~klan gonullerde yerle§mi§ bir 
vak1a idi. Burada maksadm, ba§lan ~ok .~irkin ' gorunii§lii bir ~e§it Yl- · 
lanlar oldugu da soylenmi§tir. Tomurcuklan son derece ~irkin bir bitki 
~e§idi oldugu gorii§ii de ileri siiriilmii§tiir. Ancak bu son iki ihtimal 

· §Uphelidir. Her ikisini de ibn Cerir zikretmi§ olmakla birlikte birinci 
a~1klama daha gu~lu ve daha iyidir. En ctogrusunu Allah bilir. 

\ ' ·• 
«Onlar muhakkak ondan yiyecekler· v~ karmlanru onunla doldu-

racaklardlr.» ayetinde Allah Teala onlanti·,daha igrenci ve daha ~irkin 
goriinii§liisii olmayan bu aga~tan yiyeceklerini haber ·veriyor. Bunlara 
kotu tad1, kokusu ve tabiatl da ilave edilmelidir. Onlar bundan yeme
ye mecbur kalacaklard1r. Zira ondan ba§ka bir., §ey bulamayacaklardu. 
f;;u ayet-i kerime d~ bu anlamdad1r: «Kotii koku.lu kuru bir dikenden 
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ba§ka yiyecekleri de yoktur. 0 ne semirtir, ne de a~hg1 giderir.» (Ga§i
ye, 6-7). 

ibn Ebu Hatim -Allah ona rahmet eylesin- der ki: Bize Amr 
ibn Merzuk'un ... ibn Abbas (r.a.)tan rivayetine gore Allah Rasuli:i (s.a.) 
bu ayet-i kerime'yi okuyup §6yle buyurmu§: Gerektigi §ekilde Allah'tan 
korkunuz. ::;;ayet diinya denizlerine bir damla zakkum damlatllrm§ ol
saydl, yeryiizii halkmm ya§antllarmi alt-iist eder, bozardL Ya bundan 
ba§ka yiyecegi olmayanlarm durumu nas1ld1r? Hadisi Tirmizi, Nesei ve 
ibn Mace, ::;!u'be kanahyla rivayet etmi§lerdir. Tirmizi hadisin hasen, 
sahih oldugunu sayler. 

ibn Abbas'm soyledigine gore ((Sonra onlar i~in, iizerine kaynar 
su katllmi§ i~k1ler de vard1r.» 8.yetinde onlarm zakkum iizerine kaynar 
su i~ecekleri belirtilmektedir. Yine ondan gelen bir rivayete gore on
lar, kaynar su katllrm§ bir kari§Imdan ibaret bir i~ki i~eceklerdir. Bir 
ba§kasi §6yle diyor: Yani onlarm ferclerinden ve gozlerinden akan irin 
ve kanla kan§tmlmi§, iizerine kaynar su katllmi§ karma bir i~ki ola
caktlr. ibn Ebu Hatim'in babas1 kanahyla.. . Ebu Um9.me el-Bahili 
(r.a.)den, onun da Allah Rasulii fs.a .)nden rivayetine gore Efendimiz 
§6yle buyururmu§: Cehennem ehline bir su ikram edilir de ondan tik
sinirler. Onlara yakla§tlnld1g1 zaman (siCakhgmdan) yiizleri kavrulur. 
Ba§lanmn derisi i~ine dii§er. i~tigi zamanda ise bag1rsaklan par~ala
narak arkasmdan ~1kar. ibn Ebu Hfi.tim der ki: Bize babamm .. . Said 
ibn Ciibeyr'den rivayetinde o, §6yle anlatmi§: Cehennem ehli aciktlk
lan zaman zakkum agacmdan imdat dilerler. Ondan yerler de, yiizle
rinin derilerini sokiip ahr. ::;;ayet onlara kendilerini tamyan birisi ug
rami§ olsayd1, zakkum agacmdaki yiizlerini tamrd1. Sonra iizerlerine 
susuzluk serpilir de yard1m dilerler ve onlara' kaynar su ikram edilir. 
Ag1zlarma yakla§tlrdiklan zaman, s1cakhgmm §iddetinden daha once 
derileri dokiilmii§ olan yiizlerinin etleri kavrulur. Karmlarmdaki (or
gan) ler erir. Yiiriirlerken bag1rsaklan aklp derileri dokiiliir. Sonra on
lara demirden topuzlarla vurulur ve her bir uzvu online dii§er. Yok 
6lmaYl isterler. 

(( (Bu fas1ldan) sonra onlann donii§ii, muhakkak yine cehenneme; 
· (alevlenen ate§e, tutu§an cahim'e, dalgalanan saire) dir.» Bir keresin
de bunun, bir keresinde ba§ka birinin i~inde olacaklard1r. Nitekim Al
lah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de: ((Onlar cehennem ate§iyle kay
nar su arasmda dola§Ir dururlar.» (Rahman, 44) buyurmu§tur. Bu 
ayet-i kerime'nin tefsirinde Katade, Rahma,n suresindeki bu ayet-i ke
rime'yi okumu§tur ki bu; giizel, kuvvetli bir a~1klamad1r. 

Siiddi'nin soyledigine gore bu ayet-i kerime Abdullah ibn Mes'ud 
k1raetinde: Sonra muhakkak ki onlarm dinlenecekleri yerleri; cehen
nemdir, anlamma gelecek §ekilde imi§. Abdullah ibn Mes'ud: Nefsim 
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kudret elinde olan (Allah)a yemin ederim ki k1yamet giinii, giin yan
lanmarm§ken cennet halk1 cennette, cehennem halk1 cehennemde din
leneceklerdir, demi§ sonra da: «0 gun, cennet yarammn kalacag1 yer; 
~ok daha iyi, dinlenecekleri yer; ~ok daha giizeldiro» (Furkan, 24) aye
tini okumu§o Sevri'nin Meysere kanallylaoo o Abdullah ibn Mes'ud'dan 
rivayetine gore o, §oyle demi§ : K1yamet giinii giindiiz yanlanmarm§
ken bunlar ve otekiler dinlenecek, istirahoata ~ekileceklerdir o Siifyan 
der ki : Oyle samyorum ibn Mes'ud : «0 giin, cermet yarammri kalacag1 
yer; ~ok daha iyi, dinlenecekleri yer; ~ok daha giizeldiro» (Furkan, 24) 
ve «Sonra onlarm donii§ii muhakkak yine cehennemediro» ayetlerini 
okumu§tUro ( 0 0 0) 

«Dogrusu ·onlar, babalanm sap1klar olarak bulmu§lardu Onlan 
bu §ekilde cezaland1rmam1zm sebebi; onlarm, babalanm sap1kllk iize
re bulup delilsiz ve biirhans1z olarak sadece babalanm o halde bulduk
lanndan dolayt onlara sap1kllklarmda uymu§ olmaland1ro Bu sebeple
dir ki: «Yine de onlann izlerinde ko§turuyorlardL» buyurmu§turo Mii
cahid ayetteki ( . iJy .Jrl ) kelimesi ile; ko§maya benzer bir yiiriime
nin kasdedildigini soylerken Said ibn Ciibeyr onlarm, bilgisizce atala
nmn pe§inden gittiklerini belirtiro 

71 - Andolsun ki onlardan once gec;enlerin c;ogu da, 
sapitmi~tiO 

72 . - V e andolsun ki onlara, uyar1c1lar gondermi~tik. 
73 - Bir bak, uyanlanlann ak1beti nice olduo 
74- Ancak Allah'In ihlasa erdirilmi~ kullan mustes

na'dlro 

Uyancilar Kervam 

Allah Teala burada ge~mi§ iimmetlerin ~.ogunun dalalette oldu
gunu, Allah ile beraber ba§ka ilahlar edindiklerini haber veriro Allah'1 
inkarla ba§ka §eylere tapmanlan Allah'm intikam1 ve satvetinden sa
kmdlracak, Allah'm baskm1 ile onlan uyaracak peygamberleri onlar 
i~inde uyanc1lar olarak gondermi§tiro Bununla birlikte onlar Allah'm 
elc;ilerine muhalefette ve onlan yalanlamakta devam etmi§ler de, Allah 
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Teala yalanlayanlan heh\k edip koklerini kaz1m1§, inananlan kurtar
ffil§, onlara yard1m etmi§ ve muzaffer klliDl§tlr. Bu sebepledir ki: ((Bir 
bak, uyanlanlarm ak1beti nice oldu. Ancak Allah'm ihlasa erdirilmi§ 
kullan mustesnadlr.» buyurmu§tur. 

~ ~ v.~·, ·~t::£:;\~~8,[) ~ \:5_;.~\ ~:J;~j ~;~bB 
~ ~-' ~~ .. ~ \ ~ 

/ • r. . ' • / ~· / ®. . } , , ) ,. ,/ _/ 5uou ?::) '~~~~ J';.;':lu~. --~; ¥.~ )5-!Q,:._.~j;~) 
.. ' ""' \!:: ~ \ ~ .. ' , , .. .,., , 
~ ,/ / ' • (~ • ,/ '~ ,/ 0' • ,/ / • } / ~ .-"' • }1_

0

\ ;,~ ... '0 ~ 
~~t~,~~\5~~:;.\~~~~~)~~~~·~~}~ 

75- Arrdolsun ki Nuh, Bize niyaz etmi1?ti. Ne rguzel ica-
bet edenleriz Biz. 

76 - Onu ve ailesini buyiik Slklntidan kurtarml~tlk. 
77- Ve onun soyunu devamh olanlar yaptlk. 
78- Ve sonra gelenler aras1nda ana Uyi bir nam) bi-

raktlk. 
79- Alemler i<;inde selam olsun Nflh'a. 
80 -Biz ihsan edenleri, i1?te boyle mU!kaJatlandrr1nz. 
81 - Dogrusu o, Bizim inanmi1? kullanm1zdandl. 
82- Sonra digerlerini suda bogduk. 

Allah Teala, evvelki ummetlerin ~ogunun kurtulu§ yolundan sap
tlklanm zikrettikten sonra bunu tafsilath bir §ekilde a~1klamaya ba§
lar ve once Hz. Nuh (a.s.)u, kavminin onu yalanlamas1m, uzun sure ge~
mesine ragmen onlardan ~ok azmm iman ettigini haber verir. Hz. Nuh 
onlann arasmda 950 sene kalml§tl. Sure uza.y1p onlarm yalanlamalan 
§iddetlenmi§ti. Her ne zaman kendilerini hakka da vet etse onlarm nef
reti ve uzakla§malan artlyordu. Sonunda Rabbma dua edip: ((Ben mag
lub oldum, bana yard1m et.» dedi. Hz. Nuh'un onlara gazablanmas1 uze
rine Allah Teala da onlara gazab etti. Bu sebepledir ki Allah Teala §OY
le buyurur: ((Andolsun ki N11h, Bize niyaz etmi§ti. Ne guzel icabet eden
leriz Biz. Onu ve ailesini buytik bir s1kmt1 ( olan yalanlamadan ve ona 
eziyyetlerin) dan kurtard1k. Ve onun soyunu devamh olanlar yaptlk.» 
Ali ibn Ebu Talha'mn rivayetine gore ibn Abbas §oyle diyor: Hz. Nuh 
(a.s.)un zurriyyetinden ba§ka hi~ kimse kalmad1. ((Ve onun soyunu de
vamh olanlar yaptlk.» ayeti hakkmda Katade'den rivayetle Said ibn Ebu 
Arube derki: Butu.n insanlar Nuh'un zurriyyetindendir. Tirmizi, ibn 
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Cerir ve ibn Ebu Hatim'in Said ibn Be§ir kanahyla... Semure'd~n, 
onun da Hz. Peygamber (s.a.)den rivayetlerine gore 0, i<Ve onun soyunu 
devamh olanlar yapbk.>> ayeti hakkmda §6yle buyurmu§: Bunlat 
(Nuh'un soyu) Sam, Ham ve Yafes'tir. imam Ahmed'in Abdlilvehhab 
kanahyla ... Semure'den rivayetine gore Hz. Peygamber (s.a.) §6yle bu
yurmu§: Sam araplarm, Ham Habe§'lilerin, Yafes de Rumlanh baba
sidir. Hadisi Tirmizi de Bi§r ibn Muaz kanahyla ... Katade'den rivayet 
etmi§tir. Hafiz Ebu Orner ibn AbdUlberr der ki: Hadisin bir benzeri 
imran ibn Husayn'dan, o da Hz. Peygamber (s.a.)den §eklinde bir is
nadia rivayet edilmi§tir. Burada Rumlardan maksad ilk Rumlard1r ki 
bunlar Rumi ibn Lita ibn Yunan ibn Yates ibn Nuh'a nisbet edilen 
Yunan'hlard1r. ismail ibn Ayya§ kanahyla... Said ibn Museyyeb'den 
rivayete gore; o, §6yle demi§: Nuh'un c;ocuklan uc;tur: Sam, Ham, Ya
fes. Bu uc;ten her birerinin de uc; c;ocugu vard1r. Sam'm c;ocuklan Arap, 
Fars ve Rum'dur. Yafes'in c;ocuklan Turkler, Slavlar, Ye'cuc v,e Me'
cuc'dur. Ham'm c;ocuklan ise K1ptiler, Sudan'hlar ve Berberlerdir. Bu 
ac;1klamanm bir benzeri Vehb ibn Munebbih'ten de rivayet edilmekte'
dir ki en dogrusunu Allah bilir. 

«Ve sonra gelenler arasmda ona (iyi bir nam) b1raktlk.» ayetini 
ibn Abbas §6yle ac;1khyor: Ve ona sonra gelenler arasmda haYirla am
lacagi bir nam b1rakbk. Mucahid ise buray1: But lin peygamberler ic;in 
dogru sayler bir dil ile ac;Iklami§br. Katade ve Suddi derler ki: Allah 
Teala onun ic;in sonrakiler ic;inde guzel bir ovgu biraltmi§tlr. Dahhak 
ise buradaki nam1, selam ve guzel ovgu ile ac;1klar. 

«Alemler ic;inde selam olsun Nuh'a.>> ayeti Hz. Nuh ic;in b1rak1lan 
guzel am ve guzel ovguyu ac;Iklamaktadir. Butu.n kabileler ve ummet
ler ona selam gondermektedir. 

«Biz ihsan edenleri, i§te boyle mukafatlandmnz.>> i§te Biz kullar
dan Allah'a itaatta ihsan sahibi olanlan 'b6ylece mukafatlandmr, 
mertebesine gore kendinden sonra amlacag1 biram b1rak1nz onun ic;in. 

<<Dogrusu o, Bizim inanmi§, (dogrulayan, Allah'1 birleyen ve Allah 
hakkmda yakin sahibi olan) kullanm1zdand1. Sonra digerlerini suda 
(bogarak yok ettik) bogduk.>> Onlardan bakabilen hie; bir goz, hie; bir 
am ve hie; bir iz kalmad1 ki onlar sadece bu c;irkin nitelikleriyle tanm
maktadirlar. 
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83- Muhakkak ki !'brahim de onun yolunda olanlar
danch. 

84 - <;-unku Rabb1na selim bir k~lb ile gelmi~ti. 
85 - Hani babas1na ve kavmine demi~ti ki: Neye ibadet 

ediyorsunuz? 
86 - Yalanc1hk etmek it<;in mi, AllaJh'tan ba!?ka tannlar 

m1 istiyorsunuz? 
87 - Alemlerin Rabbi hakkmdaki zann1n1z nedir? 

ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha «Muhakkak ki ibrahim' 
de onun yolundan olanlardL» ayeti hakkmda §6yle diyor: Muhakkak ki 
ibrahim, onun dini tizere olanlardandl. Mticahid ise buradaki ( ~ ) 
kelimesini; metod, yol ve stinnet olarak a<;1kllyor. • 

ibn Abbas'm soyledigine gore, «Qtinkti Rabbma selim bir kalb ile 
gelmi§ti.)) ayetindeki kalb-i selim ile Allah'tan ba§ka ilf!.h olmad1gma 
dair §ehadet kasdedilmektedir. ibn Ebu Hatim'in Ebu Said el-E§ecc'den, 
onun Ebu Usameden, onun da Avf'dan rivayetine gore o, §6yle diyot: 
Muhammed ibn Sirin'e: Kalb-i selim nedir? diye sormu§tum. Allah'm 
hak oldugunu, hi<; §tiphesiz klYametin gelecek oldugunu, Allah'm ka
birlerde olanlafl tekrar diriltecegini bilmesidir, dedi. Hasan kalb-i se
lim'i §irkden kurtulmu§ olan kalble a<;1klar. Urve ise, <;ok<;a la'net et
meyen kalb oldugunu sayler. 

Hani babasma ve kavmine demi§ti ki: «Neye ibadet ediyorsu
nuz?)) Boylece Hz. ibrahim onlarm putlara ve Allah'a denk gordtikle
rine tapmmalanm inkar etmi§, onlara: «Yalanc1llk etmek i<;in mi, Al
lah'tan ba§ka tannlar m1 istiyorsunuz? Alemlerin Rabb1 hakkmdaki 
zanruruz nedir?)) demi§tir. Katade der ki : Siz O'ndan bir ba§kasma ta-

. pmml§ oldugunuz halde O'na kavu§tugunuz takdirde size ne yapaca
gmi saruyorsunuz? 
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88 - Derken y1ldlzlara bir goz atarak bakt1. 
89 - Dogrusu ben rahats1z1m, dedi. 
90- Bunun uzerine arkalann1 donup uzakla~tllar. 
91 - 0 da, tannlanna yonelip dedi ki: Yemiyor musu-

nuz? 

tir. 

92 - Ne o, konu~muyor musunuz? 
93- Niihayet uzerlerine yiiriiyiip sag1yla vurdu. 
94 ..:.__ Bunun uzerine ko~arak ona geldiler. · 
95 -Dedi ki: Y.onttugunuz ~eylere rrii tap1yor sunuz? 
96 - Halbuki sizi de, yaptlklannizl da Allah yaratnn~-

97- Ha.ydin; dediler, Onun ic;in bir 'bina yapui da onu 
alevli ate~e at1n. 

·· 98 - Ona hile yapmak istediler. Biz de onlan en a~agi
lar ki1dlk. 

Kavrni bayram yerine gittikleri zaman §ehirde kalabilmek i~in 

Hz. ibrahim, kavmine rahats1z oldugunu soylemi§tir. Kavminin bayra
ma gitmeleri vakti geldiginde Hz. ibrahim, onlann ilahlan ile yalmz 
kalarak onlan k1rmak istedi. Aslmda ger~ek olan bir soz soyledi onla
ra. Onlar da kendi tahminleri uyarmca onun ger~ekten hasta oldugu
nu zannettiler. «Bunun uzerine arkalanm doniip uzakla§tllar.» Kata
de «Derken ylld1zlara bir goz atarak baktl.» ayetinde der ki: Hz. ibra
him Yildlzlara §Oyle bir bakarak dii§iindu. Yani onlan ne ile oyalaya
cagim dii§iinerek goge atf-1 nazar eyledi ve: «Dogrusu ben rahats1z1m, 
(zaYifim) .» dedi. ibn Cerir burada §U hadisi rivayet ediyor: Bize Ebu 
Kiireyb'in ... Ebu Hiireyre'den rivayetine gore Allah Rasulu (s.a.) §OY
le buyurmu§: ~u u~ yalam dl§mda Hz. ibrahim (a.s.) hi~ yalan soyle
memi§tir: Bunlardan ikisi Allah'm zat1 hakkmdad1r. Birinde «Ben ra
hatsizim» demi§ti. Bir ba§ka keresinde de: «Belki §U buyiikleri yaprm§
tlr.» demi§ti. U~uncu yalam ise Sare hakkmda: «0, k1z karde§imdir.)) 
demesidir. Bu hadis Sahih'lerde ve Sunen'lerde muhtelif kanailardan 
rivayetle tahric edilmi§ bir hadistir. Ancak bu, soyleyenin aYiplanaca
~ hakiki yalan kabilinden degildir. Burada (hadiste) Hz. ibrahim'in 
bu sozlerine yalan ad1 verilmesi mecaz tariklylad1r. Aslmda Hz. ibra
him'in yapt1g1 §er'i ve dini bir maksad i~in sozu ustu kapah, kinayeli 
olarak soylemekten ibarettir. Nitekim bir hadiste §6yle buyrulur: ~up
hesiz kinayeli konu§mada yalandan sakmma ve korunma vard1r. 
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ibn Ebu Hatim'in babas1 kanahyla .. . Ebu Said'den rivayetine gore 
o, §oyle demi§tir: Allah Rasulii (s.a.) Hz. ibrahim'in soylemi§ · oldugu 
ii~ kelime hakkmda §oyle buyurdu: Onlardan hi~ bir kelime yoktur ki 
Allah'm dinini iistiin k1lmak i-;in soylenmi§ olmasm. Bir keresinde: 
«Dogrusu ben rahats1z1m.» demi§ti. Bir ba§ka kere: «Belki §U biiyiik
leri yapmi§tlr.» demi§, kadmm1 istedigi zaman da krala: «0 benim klz 
karde§imdir.» demi§ti. 

Siifyan'm soyledigine gore «Dogrusu ben rahats1z1m.» soztinde ta
unlu hasta kasdedilmektedir. Onlar tauna yakalanmi§ olandan ka-;ar
lardl. Hz. ibrahim boylece onlarm ilahlan ile yalmz kalmak istemi§ti. 
ibn Abbas'dan rivayetle Avfi «Derken Yildizlara bir goz atarak bakt1 
ve: Dogrusu ben rahatsizim, dedi.n ayeti hakkmda §Oyle diyor: Hz. ib
rahim onlarm ilahlanmn bulundugu evde iken ona; -;1k, dediler. 0: 
Dogrusu ben tauna yakaland1m, dedi. Taun korku~Biyla onu b1rak1p 
gittiler. Said ibn Miiseyyeb'den rivayetle Katade der lti: Dogan bir Yil
diz gordii ve: «Dogrusu ben rahats1z1m.» diyerek Allah'm peygamberi 

· dini yiiziinden s1kmtlya du-;ar kald1 ve rahats1z oldugunu soyledi. Bir 
ba§kalan ise §Oyle diyorlar : Onun: «Dogrusu ben rahats1z1m.» demesi 
gelecege nisbetledir ki burada Oliim hastahgm1 kasdetmektedir. «Dog
rusu ben rahats1z1m.» soziiyle Hz. ibra,him'in §Oyle demek istedigi de 
nakledilir: Dogrusu Allah'm dl§mda putlara tapmmamzdan otiirii 
kalbim rahats1zd1r. Hasan el-Basri der ki: ibdhim'in kavmi bayram
lanna -;Iktlklarmda, onu da -;1karmak istediler. S1rtl iizere uzamp: 
<<Dogrusu ben rahats1z1m.» dedi ve goge bakmaya ba§ladl. Onlar gidin
ce ilahlarma yonelip onlan klrd1. Hasan el-Basri'nin bu soziinii ibn 
Ebu Hatim rivayet etmektedir. 

<<Bunun iizerine arkalanm doniip (bayramlarma gittiler)- uzak
la§tllar.» Onlar -;1k1p gittikten sonra o da (siir'atle ve gizlice onlarm) 
tannlanna yonelip dedi ki: <<Yemiyor musunuz?» Onlar bereketlen-

. mesi i-;in putlarmm oniine yemekler koymu§la~dl. Bunlan tanr1larma 
kurban saYlyorlard1. Siiddi der ki : Hz. ibrahim, ilahlann evine girdi. 
Bir de gordii ki onlarm ilahlan biiyiik bir salondad1r, salonun kapiSl
nm tam kar§Ismda biiyiik bir put, onun da yamnda daha kii-;Okleri, 
birbirleri yams1ra dizilmi§ler. Her putu ondan bfr kii-;iigii ta'kib et
mektedir ki nihayet salonun kap1sma kadar boylece siralanmi§lardlr. 
Bir de gordii ki onlar yemekler yapmi§lar ve yemekleri ilahlarmm on
lerine koymu§lar. Onlar §6yle diyorlard1: ilahlar bizim yemeklerimizi 
bereketlendirirler de dondiigiimiiz zaman onlan yeriz. Hz. ibrahim 
putlarm onlerindeki yemeklere bakarak: <<Yemiyor musunuz? Ne o, ko
nu§muyor musunuz?» dedi. 

<<Nihayet iizerlerine yiiriiyiip sag1yla vurdu.» ayetini Ferra §6yle 
a-;lklar: Onlarm iizerine egilip sag eliyle onlara vurdu. Katade ve Cev-
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heri ise §Oyle diyorlar: ((Onlann iizerlerine yiiriiyiip sag1yla vurdu.>> 
Hz. ibrahim'in onlara sag eliyle vurmas1, sag elin daha kuvvetli ve da
ha gii9lii olmasmdand1r. Boylece putlan parampar9a edebilmi§tir. Bel
ki ona miiracaat ederler diye s9,dece biiyiiklerini biraknn§tlr. Nitekim 
bunun a91klamas1 daha once Enbiy9, suresinde ge9mi§ti. 

«Bunun iizerine ko§arak (siiratle) ona geldiler.» Bu olay burada 
k1saca, Enbiya suresinde ise geni§9e anlatllmi§tlr. Onlar dondiikleri za
man ilk anda bunu kimin yapt1gm1 anlayamad1lar. Ancak ara§tlrdlk
tan sonrad1r ki bunu Hz. ibrahim (a.s.) 'm yapt1gm1 anlad1lar. Onu ce
zalandirmak iizere geldiklerinde ise Hz. ibdhim onlan aYiplamaya ve 
kmamaya ba§layarak §Oyle dedi: «Yonttugunuz §eylere T"'; tapiyorsu
nuz?» Allah'tan ba§ka kendi ellerinizle yontarak yapml§ oldugunuz put
lara m1 tap1myorsunuz? «Halbuki sizi de, yaptlklarmiZl da Allah yarat
ffil§tlr.>> Ayetteki ( \,.. ) kelimesinin masdariyyet bildiren bir edat ol
masi da, §ey anlamma gelen ( ~.S.lll ) anlamma olmas1 da muhtemel
dir. Bunlardan birincisine gore anlam: Halbuki sizi de, i§inizi de Allah 
yaratmi§tlr, olacaktlr. ikinci duruma gore ise anlam: Halbuki sizi de, 
yapagelmekte olduklanmzi da Allah yaratmi§tlr, §eklindedir .ki; her iki 
anlam bir digerinin miilazimi olup birincisi daha kuvvetlidir. Birinci 
gorii§iin kuvvetli olduguna Buhari'nin Kitab-1 kullarm fiilleri bahsinde 
Ali ibn el-Medini kanahyla ... Huzeyfe'den merfu olarak rivayet etmi§ 
oldugu §U hadisi delil getirirler: Hadiste Allah Rasulii: ~iiphesiz Allah 
Teala her bir i§ i§leyeni ve i§ledigini yaratand1r, buyurmu§tur. 

Aleyhlerine huccet konuldugu zaman onlar Hz. ibrahim'i gii9 ve 
kuvvetleriyle yakalayarak maglub etme yoluna sapml§ ve §oyle demi§ti
ler: «Haydin; onun i9in bir bina yapm da onu cehenneme atm.>> Onlarm 
neler yaptlklarmm a91klamas1 daha once Enbiya suresinde ge9mi§ti. 
Allah Teala Hz. ibrahim'i ate§ten kurtarmi§, onlara galib getirmi§, onun 
huccetini iistiin k1larak desteklemi§tir. Bu sebepledir ki: ((Ona hile yap
mak istediler. Biz de onlan en a§ag1Iar k1ld1k.>> buyurmu§tur. 
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· 99 - 0, dedi ki: Dogrusu ben, Rabbrma gidiyorum. 0 
beni hidayete erdirir. 

100- Rabb1m, baria salihlerden ihsan et. 
101 -Biz de ona, hilim sahibi bir ogul mujdeledik. 
102 - 0, kendisinin yan1s1ra yurumeye bru?laYinca de

di ki: Ogulcugum, dogrusu ben, ru'yada ilken seni bogazla
digimi goruyorum. Bir ba;k, ne dersin? 0 da dedi 'ki: Baba
cigim; sana emrolunan1 yap. in~aallah beni sabredenler
den bulursun. 

103 - ikisi de teslim olunca, babasi; oglunu aln1 uzere 
yat1rd1. 

104 - Biz, ona ~oyle seslendik: Ey ibrahlm. 
105 -Sen ru'yay1 ge119ekle~tir,din. Elbette Biz, ihsan 

edenleri boylece mukafatlandinnz. 
· 106 - Muhakkak ki, bu apa91k bir imtihandi. 
107 - Ve ona fidye olarak buyUk bir ikurbanhk verdik. 
108 - Ve sonra gelenler arasmda ona (iyi bir nam) b1· 

raktik. 
109 - Selam olsun ibrahim' e. 
110 -·Biz, ihsan edenleri i~te boyle mukafatlandlnnz. 
111 - Muhwkkak ki o, mu'min kullanmi:cdandi. 
112- Ona salihlerden bir peygamber olmak uzere is

h8!k'I mujdeledik. 
113- Onu da, ishak'1 da mubarek k1ldlk. 0 ikisinin so

yundan ihsan eden de vard1r, kendisine av:uk9a zulmeden 
de. 

Selam Olsun ibnihim'e 

Allah Teala, Halil'i ibrahim'den haber veriyor. Allah Teala kavmine 
kar§l onu destekleyip de o, gormii~ olduklan bunca biiyiik mucizelere 
ragmen onlarm imamndan iimit kestigi zaman hicret ederek aralarm- . 
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dan ~1k1p onlardan aynlrm§ ve §Oyle demi§ti: (<Dogrusu ben, Rabb1ma 
gidiyorum. 0 beni hidayete eri§tirir. Rabb1m, bana salihlerden ihsan 
et.» Aynlrm§ oldugu kavmi ve a§iretinin yerine Allah'a itaat edecek ~o
cuklar istedi. Allah Teala da: ((Biz de ona hilim sahibi bir ogul miijde- . 
ledik.» buyurur ki, bu ~ocuk Hz. ismail (a.s.)dir. 0, Hz. ibrahim (a.s.) 
in miijdelenmi§ oldugu ilk ~ocuktur. Miisliimanlann ve kitab ehlinin 
ittifakl ile Hz. ismail, Hz. ishak'dan daha biiyiiktiir. Hatta onlann ki
tablannda belirtildigine gore Hz. ismail dogdugunda Hz. ibrahim 86 
ya§mdayrm§. Hz. ishak'm dogmunda ise ibrahim'in ya§l 99 imi§. Yine 
onlann kitablarmda belirtildigfne gore, Allah TeaJa Hz. ibrahim~e tek 

- olan oglunu kurban etmesini (bogazlamasm1) emretmi§tir. Onlann 
kitablarmm bir nlishasmda: ilk ~ocugunu bogazlamas1 eru.rectildi, de
nilmektedir. Onla.r burada yalan ve iftira yoluna saparak bogazlan
masi emredilen ~ocugun ishak oldugunu soylemi§lerdir. Bu, asla caiz 
degildir. Zira kendi kitablarmm metni.ne bile muhaliftir. Onlarm, bo
gazlanmasi emredilen ~ocugun isha.k oldugunu soylemeleri onun ken
dilerinin babalan, ismail'in ise Araplarm babas1 olmasmdand1r. On
lar ~ekememezlik ederek kitablarma ilaveler yapml§, ((Yanmda kimse 

., olmaks1zm» anlamma gelecek §ekilde kitablarmm metnini tahrif et
mi§lerdir. Zira Hz. ibrahim, oglu ismail ve annesini Mekke'ye gotiir
mii§tii. §iiphesiz onlarm yapt1g1 bir yorum ve batll bir tahriften iba
rettir. Zira arap~adaki biricik anlarmna gelen ( ..1.:>-J ) kelimesi 
ba§ka bir e§i olmayan §eye 1tlak olunur. Aynca ilk ~ocugun, ondan 
sonra gelecek diger ~ocuklarda bulunmayan bir degeri vard1r. Onun 
bogazlanmasmm emredilmesi deneme ve imtihfm yoniiyle daha belig, 
daha iistiindiir. 

ilim ehlinden bir topluluk, bogazlanmas1 emredilenin ishak oldu
gu gorii§iindedirler. Bu gorii§ Selef'ten bir cemaattan da nakledil
i:ni§tir. Hatta baz1 sahabilerden dahi nakledilmektedir. Halbuki bu ne 
Kitab'da ne de Siinnet'te mevcud degildir. Oyle samyorum ki kitab 
ehlinin bilginlerinden delilsiz olarak ahmp kabul edilrni§ olmahd1r. Al
lah'm kitab1, burada bogazlanmas1 emredilen ~ocugun ismail oldugu
na §ahiddir. Zira burada hilim sahibi bir c;ocukla miijde sozkonusu 
edilmekte ve pe§inden onun bogazlamas1mn emredildigi zikredilmek
tedir. Bundan da sonra: ((Ona salihlerden bir peygamber olmak iizere 
ishak'1 miijdeledik.» buyurmu§tur. Melekler Hz. ibrahim'e ishak'1 miijde
lediklerinde: ((Korkma, Biz sana bilgin bir oglun olacagm1 miijdelemeye 
geldik.» (Hicr, 53) derni§lerdi. Allah Teala da: ((Biz de ona (ibrahim'
in hammma) ishak'1, ishak'm ardmdan Ya'kub'u miijdeledik.» (Hud, 
71) buyurmu§tur. Yani ibrahim ve ishak hayatta iken, ishak'm Ya'
kub admdaki ~ocugu dogacak ve boylece Hz. ishak'm soyundan bir ne
sil gelecektir. Daha once de ac,;lkladlglmlz iizere bundan sonra (nesli-
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nin devam edecegi bildirildikten sonra) kii~iikken bogazlanmasmm 
emredilmesi tabiidir ki caiz olmaz. Zira Allah Teala Hz. ibrahim ve 
ishak'a, ishak'm neslinin devam edecegini va'detmi§tir. Bundan sonra 
kii~iikken bogazlanmas1 nas1l emredilebilir? Aynca burada Hz. ismail 
hilim s1fatlyla nitelenmi§tir ki bu, maka.ma son derece uygundur. 

«0 (biiyiiyiip, geli§ip) kendisinin yam s1ra yiiriimeye ba§la (yip 
babas1yla beraber gider hale gel)mca ... » Hz. ibrahim her zaman oglu 
ve oglunun annesini Faran (Mekke'nin isimleriz:1den birisidir) iilkesin
de gormeye gider, onlarm i§lerine bakard1. Anlat1ld1gma gore Hz. Ib
rahim oraya, Burak iizerine binerek siir'atle gidermi§. En dogrusunu 
Allah bilir. ibn Abbas, Miicahid, ikrime, Said ibn Ciibeyr, Ata el-Hora
sani, Zeyd ibn Eslem ve ba§kalan «0, kendisinin yams1ra yiiriimeye 
ba§laymca ... » ayetini §Oyle a~1khyorlar: Geli§ip binite biner hale ge
lince, babasmm yapagelmekte oldugu i§lere gii~ yetirir hale gelince . .. 

«0, kendisinin yams1ra yiiriimeye ba§laymca dedi ki: Ey ogulcu
gum, dogrusu ben, rii'yada iken seni bogazlad1g1m1 goriiyorum. Bir 
bak, ne dersin?» Ubeyd ibn Umeyr: Peygamberlerin rii'yas1 vahiydir, 
demi§ sonra da: ccDedi ki : Ey ogulcugum, dogrusu ben, rii'yada iken 
seni bogazlad1g1m1 goriiyorum. Bir bak, ne dersin?» a,yetini okumu§. 
ibn Ebu Hatim der ki : Bize Ali ibn Hiiseyn ibn Ciineyd'in ... ibn Ab
bas'tan rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurmu§: Peygam
.berlerin uykudaki rii'yas1, vahiydir. Hadis bu §ekliyle Kiitiib-i Sitte'de 
bulunmamaktadir. Hz. ibrahim'in bunu ogluna bildirmesi ona duru
munun daha kolay olmas1, bir de Allah'a ve babasma itaatta kii~iiklii
giine gore sabnm, giiciinii ve azmini denemek i~indir. 

ceO da dedi ki: B~bac1g1m, sana emrolunam yap.n Allah'm sana 
emretmi§ oldugu beni bogazlama i§ini yerine getir. ccin§aallah beni 
sabredenlerden bulursun.» ~iiphesiz ben sabredecegim. Bunun ecrini 
Allah katmda bulacag1m1 umuyorum. Hz. isma,il (a.s.) va'dinde dur
mu§tur. Bu sebepledir ki Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de: «Ki
tab'da ismail'i de an. 0, va'dine sad1k idi ve katlm1zdan gonderilmi§ 
peyg~mberdi. Kavmine namaz k1lmalanm, zekat vermelerini emre- · 
derdi. Rabbmm katmda ho§nudluga ermi§ti.» (Meryem, 54-55) buyur
mu§tur. 

«ikisi de teslim olunca, babas1; oglunu alm iizere yatlrdl.» Hz. ib
rahim oglunu bogazlamak iizere, ~ocugu da oliime hazirhk olmak iizere 
§ehadet getirip Allah'1 zikrettiler ve babas1 oglunu alm iizere yatlrd1. 
Buramn a~1klamas1m §Oyle yapanlar da vard1r: Hz. ibrahirri Allah'm 
emrine, Hz. ismail de Allah'a ve babasma itaatle boyun egdiler de ba
basi oglunu alm iizeri yatlrd1. Miicahid, ikrime, Siiddi, Katade, ibn is
hak ve ba§kalan ayeti bu §ekilde anlamaktad1rlar. «Babas1; oglunu al
m iizere yat1rd1.» k1sm1m §Oyle a~1klayabiliriz: Kendisine daha kolay 
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" olsun diye bogazlama s1rasmda oglunun yiiziinii gormemek igin ense-
sinden kesmek tizere c;ocugu yiiztikoyun yatirdL ibn Abbas, Miicahid, 
Said ibn Ciibeyr, Dahhak ve Katade «Oglunu alm iizere yatirdL» k1s
m1m; yiiziikoyun iizeri yatird1, §eklinde anlam1§lard1r. 

imam Ahmed der ki: Bize Siireyc ve Yunus'l.ln .. . ibn Abbas'tan ri
vayetine gore; o, ~oyle anlatnn§: Hz. ibrahim haec farzlanm yerine ge
tirmekle emrolundugu zaman §eytan sa'y s1rasmda kar§Isma <;Ikmi§. 
Hz. ibrahim ile yan§mi§ ve ibrahim onu gec;mi§. Sonra Cibril Hz. ibra
kim'i Akabe cemresine gotiirmii§. ~eytan orada da kar§Isma <;Iknn§. Hz. 
ibrahim ona yedi ta§ atnn§ ve gitmi§. ~eytan orta cemre yanmda yine 
kar§ISma <;Ikffil§, Hz. ibrahim yedi ta§ daha atnn§. Ve orada oglunu alm 
iizere yat1rm1§. ismail'in iizerinde beyaz bir gomlek varnn§. Hz. ibra
him'e: Ey babac1g1m, beni kefenleyebilecegin ba§ka bir elbisem yok. Bu
nu <;Ikar ki beni onunla kefenleyesin, demi§. Hz. ibrahim gomlegi 
<;Ikarmaya c;ah§Irken arkasmdan:: ,«Ey ibrahim, sen rii'ya'YI gerc;ek
c;ekle§tirdin.» diye nida edilmi§. Hz. ibrahim donup bir de bakmi§ ki 
beyaz, boynuzlu ve iri gozlti bir koc;la kar§Ila§ffil§. ibn Abbas der ki : 
Biz bu c;e§it koglan (kurban etmek suretiyle) ona uymaktaYIZ. Ravi, el
Menasik ·bahsinde hadisi uzunca zikretmi§tir. Aynca imfl.m Ahmed ha
disi uzun bir §ekilde Yunus kanahyla ... ibn Abbas'tan rivayetle yukar
dakine benzer §ekilde zikretmi§tir. Ancak bu rivayette (Hz. ismail de
gil de) ishak'm ismi gec;mektedir. ibn Abbas'tan kurban edilenin kim 
oldugu konusunda iki rivayet vard1r ki ilerde de agiklamasi gelecegi 
iizere ondan gelen rivayetlerin kuvvetlisinde kurban edilenin ismail ol
dugu belirtilmektedir. Muhammed ibn ishak'm Hasan ibn Dinar ka
naliyla ... ibn Abbas'tan rivayetine gore; o, «Ve ona fidye olarak buytik 
bir kurbanhk verdik.» ayeti hakkmda §oyle demi§: Hz. ibrahim'e cen
netten bir koc; geldi. Bundan once ( cennette) kirk sene otlann§tl. Hz. 
ibrahim, oglunu b1rakarak koc;un pe§ine dii§tii. Onu ilk cemrede buldu. 
Cemreyi yedi ta§la ta§ladiktan sonra orada koc;u kaybetti. Orta cemre
ye geldiginde koc;u orada gordii. Bu cemreyi de yedi c;ak1lla ta§ladl, son
ra koc;u yine kaybetti. Biiyiik cemrenin yanmda ona yeti§ti, bu cemreyi 
de yedi ta§la ta§ladi, koc;u orada buldu, tuttu, Mina'daki kurban kesme 
yerine getirip orada bogazlad1~ ibn Abbas'm nefsi kudret ellerinde 
olan (Allah)a yemin ederim ki, islam'm ba§langiCmda o koc;un ba§I ku
rumu§ halde Ka'be'nin olugunda boynuzlarmdan as1h olarak duruyor
du. 

Abdiirrezzak der ki : Bize Ma'mer'in Ziihri'den, onun da Kas1m'dan 
rivayetinde o, §oyle anlatmi§ : Ebu Hiireyre ve Ka'b bir araya gelmi§ler
di. Ebu Hiireyre Hz. Peygamber (s.a.)den, Ka'b da kitablardan rivaye 
etmeye ba§ladL Ebu Hiireyre dedi ki: Hz. Peygamber (s.a.) §Oyle buyur
du : ~iiphesiz her peygamber igin icabet olunacak bir dua vard1r. Ben 
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duam1 klyamet giinii iimmetime §efaat olarak saklad1m. Ka'b da ona 
§Oyle dedi : Sen bunu Allah Rasulii (s.a.)nden mi i§ittin? Ebu Hiireyre : 
Evet, dedi de Ka'b §6yle devam etti: Anam babam sana feda olsun - ve
ya ami.m babam ona feda olsun, demi§tir- sana Hz. ibr9.him (a.s.)den 
haber verecegim. Rii'yasmda oglu ishak'm bogazland1gm1 ( oglu ishak'l 
bogazlad1gm1) gordiigiinde §eytan: ~ayet bunlan bu s1rada fitneye dii
§iiremezsem bir daha asla fitneye dii§ii.remem, dedi. Hz. ibrahim bo
gazlamak iizere oglunu <;Ikard!. ~eytan gelip Sa,re'nm yanma girdi ve: 
ibrahim, oglunu nereye gotiirdii? diye sordu. Sare: Baz1 ihtiya<;lan i<;in 
gotiirdii, diye cevab verdi. ~eytan: Bir ihtiyac1 i<;in gotiirmedi, aksine 
onu bogazlamak i<;in gotiirdii, dedi. Sare: Onu ni<;in bogazlasm ki? diye 
sordu da §eytan: Bunu kendisine Rabbmm emret tigini samyor, dedi. 
Sare: Rabbma itaat etmekle giizel i§ yapnn§, dedi. ~eytan, onlann (ib
rahim ile ishak'm) pe§lerinden gidip <;ocuga: Baban seni nereye gotii
riiyor? diye sordu. <;ocuk: Bir ihtiyac1 i<;in diye cevab verdi. ~eytan: 
~iiphesiz o seni bir ihtiya<; i<;in gotiirmiiyor, seni bogazlamak i<;in go
tiiriiyor, dedi. <;ocuk: Beni ni<;in bogazlasm? diye sordu da §eytan: Bu
nu kendisine Rabbmm emrettigini samyor, diye cevab verdi. <;ocuk: 
Allah'a yemin ederim ki §ayet bunu ona Allah emretmi§se mutlaka ya
pacaktlr, dedi. ~eytan ondan iimidini kesip ibrahim'e kavu§tu ve og
lunu nereye gotiiriiyorsun? diye sordu. ibrahim : Bir ihtiy9,<; i<;in, diye 
cevab verdi. ~eytan: ~iiphesiz sen oriu bir ihtiyat; i<;in degil bogazlamak 
i<;in gotiiriiyorsun, dedi. ibrahim: Onu ni<;in bogazlayaJim? diye sordu 
da §eytan: Sana bunu Rabbmm emrettigini samyorsun, dedi. ibrahim: 
Allah'a yemin ederim ki §ayet bunu bana Allah emretmi§se mutlaka 
yerine getirecegim, dedi. ~eytan kendisine itaat olunmasmdan iimidini 
keserek onu b1rak1p gitti. ibn Cerir'in Yunus kanahyla .. . Amr ibn Ebu · 
Siifyan ibn Esid ibn Cariye es-Sekafi'den rivayet ediyor ki Ka'b, Ebu 
Hiireyre'ye §Oyle demi§ .. . Ve ravi hadisi uzunca zikretti. Ancak sonun
da §U fazlahk vard1r: Allah Teala ishak'a: ~iiphesiz Ben sana bir dua . 
bah§ettim ki bunda sana icabet edecegim, diye vahyetti. ishak da §Oyle 
dedi : Allah'1m, ica;bet buyurman i<;in Sana dua ediyorum: Sana hi<; bir 
§eyle ortak ko§maksizlrt ilklerden ve sonlardan hangi kul Sana kavu
§acak olursa onu cennetine kor ibn Ebu Hatim der ki : Bize babamm ... 
Ebu Hiireyre'clen rivayetine gore Allah Raslllii (s.a .) §Oyle buyurmu§: 
Allah Teala, iimmetinin yansm1 bagi§lamak veya §efaatlnn (k1yamet 
giiniine) saklamak arasmda beni muhayyer b1raktl, ben de §efaatlmi kl
yamet giiniine saklad1m. Oyle samyorum ki iimmetimden biiyiik bir 
topluiuk bagl§lanacaktlr. ~ayet bunda (icabet edilecek duasinda) salih . 
kul be:riden once ge<;mi§ olmasaydl, bu husustaki duamda acele eder
dim. Allah Teala ishak'm iizerinden bogazlanma durumunu kaldirdi
gmda ona: Ey ishak iste, sana verilecek buyurmu§tu. ishak dedi ki: 
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Nefsim kudret elinde olan (Allah) a yemin ederim ki §eytamn vesvese ile 
diirtmelerinden once bu duada acele edecegim: Allah'1m, Sana hi~ 
bir §eyle ortak ko§maks1zm kim oliirse onu bagi§la ve cennete koy. Bu, 
garib ve miinker bir hadistir. Ravilerden Abdurrahman ibn Zeyd ibn 
Eslem'in hadisi zaYiftlr. Hadiste ziyade ve sonradan olmasmdan kor
kanm ki bu fazlallklar sonuna kadar olmak iizere «Allah Teala is
hak'm iizerinden bogazlanma durumunu kald1rd1gmda .. . » kism1d1r. 
En dogrusunu Allah bilir: Her ne kadar hadis mahfuz bir hadis ise de 
hadisin latzmm Hz. ismail hakkmda sevkedilmi§ olmas1 dogruya daha 
yakm goriinmektedir. Ancak daha once de ge~tigi iizere israilogullan, 
hasedlerinden bunu ishak ile degi§tirerek tahrif etmi§lerdir. Yoksa 
haec farzlan ve kurba.n kesmenin yeri Mekke arazisindeki Mina'd1r. 

· Orada bulunan ise ishak olmaYIP Hz. ismail'dir. Zira Hz. ishak ~am 
arazisindeki Ke'an u1kesindeydi. 

«Biz, ona §Oyle seslendik: Ey ibrahim, sen rii'y9.YI ger~ekle§tirdin.» 
<;ocugu bogazlamak iizere yatlrmanla rii'yandan maksad has1l olmu§
tur. Siiddi ve bir ba§kasmm anlattlgma gore Hz. ibrahim, ~ocugun 
boynuna b1~ag1 siirtmii§ de b1~ak kesmemi§, aksine b1~akla boynu ara
smda bak1rdan bir tabaka kesmeyi engellemi§ ve o s1rada Hz. ibra
him'e: «Sen rii'yay1 ger~ekle§tirdin.» diye seslenilmi§. 

«Elbette Biz, ihsan edenleri boylece miikafatlandmnz.» Bize itaat 
edenlerden ho§lanmayacaklan §eyleri ve . zorluklan engeller, i§lerinde · 
onlar i~in bir ferahllk ve ~Ikl§ yeri k1lanz. Nitekim Allah Teala ba§ka 
bir ayet-i kerime'de §Oyle buyurur: «Kim Allah'tan korkarsa, ona bir 
~lkl§ yolu ihsan eder ve ona . beklemedigi yerden nz1k verir. Kim Al
lah'a tevekkiil ederse, 0 kendisine yeter. ~iiphesiz ki Allah, emrini ye-

. rine getirendir. Ger~ekten Allah, her §ey i~in bir ol~ii var etmi§tir.» 
(Talak, 2, 3). 

Usul alimlerinden bir topluluk fiilin i§lenmesinden once nesh'in 
sahih olduguna bu ayeti ve k1ssaYI delil getirirler. Ancak Mu'tezile'den 
bir grup buna muhaliftir. Halbuki ayetin bu husustaki delaleti a~Iktlr. 
Zira Allah Teala Hz. ibnlhim i~in oglunun bogazlanmasm1 me§rli k1l- · 
mi§, sonra da neshederek bunu fidye ile degi§tirmi§tir. Bunun Hz. ibra
him i~in me§ru k1lmmasmdan maksad, ilk olarak ~ocugunu bogazlama
ya sabretmesi ve buna azmi dolaYISiyla Hz. ibrahim Halil'i sevaba nail 
k1lmaktlr. Bu sebepledir ki Allah Teala §Oyle buyurmu§: «Muhakkak ki 
bu, ap~1k bir imtihandL» Zira o, oglunu bogazlamakla emrolunmu§, 
o da Allah'm emrine teslim olarak, Allah'm taatma boyun egerek buna 
icabet eylemi§tir. Bu sebepledir ki: «Ve soziinii yerine getiren ibrahim'
inkinde de.» (Necm, 37) buyrulur. 

«Ve ona fidye olarak biiyiik bir kurbanllk verdik.>> Siifyan es-Sevri'- 
nin Cabir el-Cu'fi kanallyla .. . Hz. Ali (r.a.)den rivayetine gore; o, «Ve 
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ona fidye olarak biiyiik bir kurbanllk verdik.» ~yeti hakkmda §Oyle de
mi§: Beyaz, gozleri iri ve boynuzlu bir ko~ . Bir sak1z agacma baglanmi§
ti. Ebu Tufeyl der ki: Onu Sebir (Mina'da bir yerin ismidir) 'de bir sa- . · 
k1z agacma bagll olarak bulmu§lardL Yine Sevri'nin Abdullah ibn Os
man ibn Huseym kanallyla ... ibn Abbas'tan rivayetine gore o, §oyle de
mi§: Cennette kirk sene otlami§ bir ko~ fidye olarak verilmi§tir. ibn Ebu 
Hatim'in, babas1 kanallyla ... ibn Abbas'tan rivayetinde o, §oyle de
mi§ : Mina'da Sebir'in temelindeki kaya, Hz. ibrahim'in, oglunun fid
yesini bogazlad1g1 kayad1r. Sebir'den ona iri gozlii, boynuzlu ve meleyen 
bir ko~ inmi§ti. Hz. ibrahim onu bogazladL Bu ko~, ademoglunun kur
ban olarak takdim ettigi ve kendisinden kabul olunmu§ olan ko~tur. 

Hz. ishak i~in fidye olarak gonderilinceye kadar mahzun haldeymi§. Yi
ne ibn Ebu Hatim'in Said ibn Ciibeyr'den rivayetine gore o, §Oyle demi§: 
Sebir yanllp da ondan ~1kmcaya kadar bu ko~ cennette yayilmaktay
mi§. Uzerinde k1z1l tiiyler varmi§. Hasan el-Basri'den rivayete gore Hz. 
ibrahim'e oglunun fidyesi olarak gonderilen ko~un ismi Cerir imi§. ibn 
Ciireyc'in rivayetine gore Ubeyd ibn Umeyr §Oyle demi§ : Hz. ibrahirp. 
ko~u, makamda bogazlarm§tlr. Miicahid ise onun ko~u, Menhar yanm
da Mina'da bogazlad1gm1 soyler. Hii§eym'in Seyyar'dan, onun da ikri
me'den rivayetine gore ibn Aboos, kendisini bogazlamaYl adayan bir 
adam hakkmda fetva verip onun yiiz deve kurban etmesini emretmi§. 
Bundan sonra da §oyle demi§: ~ayet onun ko~ kurban etmesi fetvasm1 
vermi§ olsayd1m elbette bir ko~ kurban etmesi (bogazlamas1) kendisine 
yeterdi. Zira Allah Teala Kitab'mda: <<Ve ona fidye olarak biiyiik bir 
kurbanllk verdik.» buyurmu§tur. <;ogunluk katmda sahih olan ise, adak 
adayanm bir ko~ fidyesi ile bu adagmdan kurtulacag1d1r. Sevri'nin, bi
risi kanallyla ... ibn Abbas'tan «Ve ona fidye olarak biiyiik bir kurban
llk verdik.» ayeti hakkmda rivayetine gore; o, bu kurbanllgm dag ke
~isi oldugunu soylemi§tir. Muhammed ibn isha,k'm Amr ibn Ubeyd'
den, onun da Hasan'dan rivayetine gore o, §Oyle dermi§: ismail'e fidye 
olarak bir dag ke~isi (erkek bir dag ke~isi) gonderilmi§tir. Sebir'den 
onun iizerine indirilmi§ti. imam Ahmed'in Siifyan kanallyla ... Safiyye 
Bint ~eybe'den rivayetine gore o §Oyle anlatmi§ : Bana Siileym ogulla
rmdan bir kadmm -bu kadm bizim ev ah3Jisinin hepsini dogurmu§ 
olan kadmd1r- haber verdigine gore Allah Rasulii (s.a.) Osman ibn 
Talha'ya bir haber gondermi§ ... Bir keresinde Ravi §Oyle anlatlyor: Bu 
kadm Osman ibn Talha'ya sormu§: Hz. Peygamber (s.~. ) seni ni~in ~a
girmi§tl? Osman dedi ki : Allah Rasulii bana §Oyle buyurdu: Ben Beyt 
(Ka'be)'e girdigim zaman o ko~un iki boynuzunu gormii§tiim. Onlan 
ortmeni sana emretmeyi unutmu§um, (git) onlan ort. Zir9, Ka'be'de 

Tefsir, C : XII : F . 428 
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namaz k1lam me§gul edecek bir §eyin olmamas1 gerekir. Siifyan der ki : 
0 kogun iki boynuzu Ka'be yanmcaya kadar orada as1h duruyordu. 
Ka'be yangmmda onlar da yand1. Hz. ibrahim'in bogazlamas1 emredi
len oglunun ismail olduguna bu da ba§h ba§ma bir delildir. ~iiphesiz 
Kurey§ nesilden nesile, seleften halefe Allah Rasulii (s.a.) peygamber 
olarak gonderilinceye kadar, Hz. ibra.him'e oglunun fidyesi olarak gon
derilen o kogun boynuzlanm miras olarak saklaml§tlr. 

Kurban ismail 

Bogazlananm kim olduguna dair selef'ten v9,rid olan haberler: 

Bogazlananm ishak Oldugunu Soyleyenler: 
Hamza ez-Zeyyat'm Ebu Meysere - Allah ona rahmet eylesin- den 

rivayetine gore, o §Oyle demi§tir : Hz. Yusuf (a.s .) kar§l kar§Iya geldik
lerinde krala §Oyle demi§: Benimle beraber yemek yemekten mi ka<_;lm
yorsun? Allah'a yemin olsun ki benim babam Allah'm peygamberi Ya'
kub'dur. 0, Allah'm kurb9.n edilmesini (bogazlamlmasm1) emrettigi 
ishak'm ogludur. 0 da Allah'm dostu ibrahim'in ogludur. Sevri'nin Ebu 
Sinan'dan, onun da Ebu'l-Hiizeyl'den rivayetine gore Hz. Yusuf (a.s.) 
krala boylece soylemi§tir. Siifyan es-Sevri'nin Zeyd ibn Eslem'den, onun 
Abdullah ibn Ubeyd ibn Umeyr'den, onun da babasmdan rivayetine go
re o, §oyle anlatml§: Hz. Mus9,: Ey Rabb1m, «ey ibrahim, ishak ve Ya'
kub'un ilahl» diyorlar, bunu ni<;in soyliiyorlar? demi§ti. Buyurdu ki : 
~iiphesiz ki Ibrahim Bana bir §ey ortak ko§uldugu zaman mutlaka Be
ni ona tercih ederdi. ishak Benim i9in bogazlanmak iizere seve seve boy
nunu uzatml§tl. Bunun dl§mdaki §eylerde de son derece comertti. Ya'
kub'a gelince; Ben onun musibetini ne kadar arttlrd1msa Benim hak
klmdaki hiisn-i zanm o derece artffil§tl. ~u'be'nin Ebu ishak'dan, onun 
da Ebu Ahvas'dan rivayetine gore; o, §Oyle anlatlyor: ibn Mes'ud'un 
yanmda birisi oviiniip : Ben §erefli §eyhlerin oglu filan oglu filamm, de
mi§ti. Abdullah dedi ki: Allah'm dostu ib~·ahim'in oglu Allah'm bogaz
lanmasml emrettigi ishak'm oglu Ya'kub oglu Yusuf (boyle oviinme
mi§ti) . ibn Mes'ud'a kadar bu haberin isnadl sahihtir. Bogazlanamn 
ishak oldugunu ikrime, ibn Abbas'tan da rivayet etmektedir. Aynca 
bogazlananm ishi.tk oldugu, ibn Abba.s'm babas1 Abb8s'tan ve Ali ibn 
Ebu Talib'den de rivayet edilmi§tir. ikrime, Said ibn Ciibeyr, Miicahid, 
~a'bi , Ubeyd ibn Umeyr, Ebu Meysere, Zeyd ibn Eslem, Abdullah ibn 
~akik, Ziihri, Kas1m ibn Ebu Bezze, Mekhul, Osman ibn Haz1r, Siiddi, 
Hasan, Katade, Ebu'l-Hiizeyl ve ibn Sabit de boyle soylemi§tir. ibn Ce
rir de bu gorii§ii tercih ediyor. ibn Cerir'in Ka'b el-Ahbar'dan rivayetine 
gore daha once ge«;tigi gibi bogazlanan «;ocuk, isha,k'tlr. ibn ishak'm 
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Abdullah ibn Ebu Bekr kanallyla .. . Ka'b el-Ahbar'dan rivayetine gore 
o, bogazlanan <_;:ocugun Hz. ishak oldugunu soylemi§tir. En dogrusunu 
Allah bilir ama bu sozlerin hepsi Ka'b el-Ahbar'dan aluim1§tlr. Ka'b, Hz. 
Omer devrinde miisliiman oldugunda Hz. Omer'e isri'til kitablarmdan 
rivayette bulunmaya ba§laml§tl. Hz. Orner (r.a .) bazan onu dinlerdi. 
Boylece insanlar, onda bulunan §eyleri dinlemenin miibf!~h olduguna 
inand1lar ve degerli olsun veya olmasm ondan alarak naklettiler. An
cak bu iimmetin, -en dogrusunu Allah bilir- onda bulunanlardan bir 
harfe bile ihtiyac1 yoktur. Bogazlanan <;ocugun Hz. ishak oldugu gorii
§iinii Begavi aynca Hz. Orner, Ali, ibn Mes'ud ve Abbas'tan; tabiin nes
linden ise Ka'b el-Ahbi'tr, Said ibn Ciibeyr, Kati'tde, Mesruk, ikrime, 
Mukatil, Ata, Ziihri ve Siiddi'den nakletmektedir. Begavi'nin belirtti
gine gore ibn Abbas'tan gelen iki rivayetten birisi de boyledir. Bu hu
susta bir de hadis varid olmu§tur. ~ayet hadis sabit olsaydl biz, ba§l
ffilZ goziimiiz iizere der, kabul ederdik. Ama isnad1 sahih degildir. ibn 
Cerir der ki: Bize Ebu Kiireyb'in ... Abbas ibn Abdiilmuttalib'den, onun 
da Hz. Peygamber (s.a.)den rivayet etmi§ oldugu bir hadiste Efendimiz: 
Bogazlanmas1 emrolunan <_;:ocuk, ishak'd1r buyurmu§tur. Bu hadisin 
isnadmda iki tane zay1f rhvi vard1r. Bunlardan Hasan ibn Dinar el
Basri metruktiir. Ali ibn Zeyd ibn Ciid'an'm hadisi ise miinkerdir. Ha
disi ibn Ebu Hatim de babas1 kanallyla .. . Ali ibn Zeyd ibn Ciid'an'dan 
merfu' olarak rivayet etmi§tir. ibn Ebu Hatim der ki: Hadisi Miibarek 
ibn Fudale .. . Abbas'tan onun sozii olarak rivayet etmi§tir. Bu, daha 
s1hhatli ve dogruya daha yakm goriinmektedir. 

Bogazlanmas1 emrolunan <_;:ocugun Hz. ismail oldugu kesin ve sahih 
haberlerde varid OlffiU§tUr ki §imdi bu haberleri zikredelim: 

Daha once ibn Abbas'tan nakledilen bir rivayette bogazlanmas1 em
rolunan <_;:ocugun isha,k oldugu belirtilmekteydi. Said ibn Ciibeyr, Amir 
e§-~a'bi, Yusuf ibn Mihran, Miicahid, Ata ve bir<;oklarmm ibn Abbas'
tan rivayetlerine gore bu <;ocuk, Hz. ismail (a.s.)dir. ibn Cerir der ki : 
Bize Yunus'un ... ibn Abbas'tan rivayetine gore; o, §6yle demi§: Kendisi 
i<;in fidye gonderilen Hz. ismail (a.s.) dir. Yahudiler onun ishak oldu
gunu sanm1§lard1r. Yahudiler yalan soyliiyor. isrfl.il'in Sevr kanallyla ... 
ibn omer'den rivayetine gore o, bogazlanan <;ocugun ismail olctugunu 
sayler. ibn Ebu Necih'in Miicahid'den rivayetine gore de bu <_;:ocuk Hz. 
ismail'dir. Yusuf ibn Mihran da boyle soylemi§tir. ~a'bi der kL 0, Hz. 
ismail (a.s.)dir. Ben o ko<;un iki boynuzunu Ka'be'de gordiim. Muham
med ibn isha.k'm Hasan ibn Dinar ve Amr ibn Ubeyd'den, onlann da 
Hasan el-Basri'den rivayetlerine gore onun, Hz. ibrahim'in iki oglundan 
bogazlanmas1 emredilenin ismail oldugunda hi<; bir §iiphesi yokmu§. 

lbn 1sh8,k der ki : Muhammed ibn Ka!b el-Kurazi'yi §6yle derken 
i§ittim: Allah Teala'nm Hz. ibrahim'e iki oglundan bogazlanmasm1 em-
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rettigi, ismail'dir. Biz bunu Allah'm kiti'tbmda bulmaktaYiz. ~oyle ki: 
Allah Teala, Hz. ibrahim'in iki oglundan bogazlananla ilgili k1ssay1 bi
tirdikten sonra: «Ona salihlerden bir peygamber olmak uzere ishak'1 
miijdeledik.» buyurmu§tur. Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de: «Biz 
de ona ishak'1, ishak'm ardmdan Ya'kub'u mujdeledik.>> (Hud, 71) bu
yurmaktadir. Yani ona oglunu ve bu ogulun oglunu mujdelemi§tir. On
dan da olacak bir c;ocuk va'dolunmu§ken elbette Allah Teala ishak'm 
bogazlanmasm1 emredecek degildir. Dolayisiyla bogazlanmas1 emredi
len olsa olsa ismail olabilir. ibn ishak'm Bureyde ibn Siifyan ibn Ferve 
el-Eslemi'den, onun da Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi'den rivayetine 
gore, Orner ibn Abdiilaziz'in halifeliginde onunla beraber ~am'da iken 
Muhammed ibn Ka'b bu konuyu halifeye anlatrm§. Orner, Muhammed 
ibn Ka'b'a: Bu, iizerinde hie; dii§U.nmedigim bir konudur. Ben de senin 
soyledigin gibi oldugunu samyorum, demi§. Sonra ~am'da daha once 
yamnda bulunan ve Yahudi iken musliiman olup isH:tm'da ihlash ve 
samimi olan birisine haber gondermi§. Bu adamm Yahudi alimlerin
den olduguna inamrmi§. Orner ibn Abdiilaziz konuyu bu adama sor
ffiU§. Muhammed ibn Ka'b kendisinin de Orner ibn Abdiilaziz'in o sira
da yanmda oldugunu belirtiyor ki, Orner ibn Abdtilaziz o ki§iye: ibra
him, iki oglundan hangisini bogazlamakla emrolundu, diye sordugunda 
adam: Ey Mu'minlerin emiri, Allah'a yemin ederim ki ismail'dir, Ya
hudiler §tiphesiz bunu biliyorlar. Allah'm emrine sabretmesini Allah'm 
zikretmi§ olmasmdan dolaYI kazand1g1 ustiinliik yuziinden bogazlaml
masi emredilen c;ocugun siz araplarm babas1 olmas1 sebebiyle onlar si
zi c;ekememektedirler. i§te bu yiizden bunu inkar etmekte ve ishak ba
balan oldugu ic;in bogazlamlmas1 emredilen c;ocugun ishak oldugunu 
sanmaktad1rlar. Halbuki bu ikiden hangisi oldugunu en iyi Allah bilir. 
0 ikiden her biri tertemiz, Allah'~ itaat eder kimselerdi, dedi. Abdullah 
ibn imam Ahmed ibn Hanbel _:_Allah ona rahmet eylesin- der ki: Bo
gazlanmasi emredilen; ismail mi, yoksa ishak rm oldugunu babama 
sordum. ismail'dir, dedi. Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbel, bu haberi 
Kitab el-Zuhd'de zikretmektedir. ibn Ebu Hatim babasmm §oyle dedigi
ni i§itmi§: Sahih olan, bogazlamlmas1 emredilenin Hz. ismail (a.s.) ol
dugudur. Hz. Ali, ibn Orner, Ebu Hureyre, Ebu Tufeyl, Said ibn Musey
yeb, Said ibn Cubeyr, Hasan, Mucahid, ~a'bi, Muhammed ibn Ka'b el
Kurazi, Ebu Ca'fer Muhammed ibn Ali ve Ebu SiUih'ten rivayete gore, 
onlar da bogazlamlmas1 emredilenin ismf!Jl oldugunu soylemi§lerdir. 
Tefsirinde Begavi der ki: Abdullah ibn Orner, Said ibn Museyyeb, Sii.ddi, 
Hasan el-Basri, Mucahid, Rebi' ibn Enes, Muhammed ibn Ka'b el-Kura
zi ve Kelbi de bu gorii§tedirler. ibn Abbas'tan gelen bir rivayet de boy
ledir. Aynca Begavi bu gorii§ii Ebu Amr ibn Ala'dan da nakletmektedir. 

Bu. konuda ibn Cerir garib bir hadis rivayet eder ve der ki: Bana 
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Muhammed ibn Ammar er-Razi'nin... Sunabihi'den rivayetine gore; 
o, §Oyle anlatmi§: Muaviye ibn Ebu Siifyan'm yanmdayd1k. Bogazlan
masi emredilenin ismail mi yoksa ishak m1 oldugu konusu amld1. Tam 
bilenine dii§tiiniiz deyip §Oyle devam etti: Allah Rasulii (s.a.)niin yanm
daydik. Birisi ona geldi ve: Ey Allah'm elt;isi, ey iki bogazlanmi§lll og
lu, Allah'm sana bah§ettiklerinden bana da ver, dedi. Allah Rasulii (s.a.) 
giildiiler. Muaviye'ye: Ey mii'minlerin emiri, iki bogazlanmi§ da nedir? 
denildi de, §Oyle cevab verdi: Abdiilmuttalib zemzemin kaZilmasmi em
rettiginde, §ayet Allah bu i§i kendisine nasib ederse c;ocuklarmdan bi
rini bogazlamay1 adamu~t1. (<;ocuklan arasmda c;ekilen) kur'a Abdul 
lah'a c;1kt1. DaYilan (Abdullah'm bogazlanmasmdan) onu allkoyarak: 
Oglunun yerine yiiz deve fidye ver, dediler. Abdiilmuttalib oglunun fid
yesi olarak yiiz deve (kurban etti) ikinci kurban ise ismail'dir. Bu, ger
c;ekten garib bir hadistir. Umevi'nin el-Megazi'de ashabmdan birisi ka
nallyla ... Sunabihi'den rivftyetine gore; o: Muaviye'nin meclisinde bu
lunuyorduk. Topluluk ismail ve ishak'1 tartl§Iyordu... diyerek hadisi 
zikretmi§tir. Aynca o: Bozulmu§ (tahribe ugrami§) bir niishadan da bu 
§ekilde yazd1m, diye ilave ediyor. Bogazlanmas1 emredilen c;ocugun is
hak olduguna dair tercihinde ibn Cerir, «Biz de ona hilim sahibi bir ogul 
mujdeledik.H ayetine dayanmaktadlr. Boylece <<Ona bilgin bir ogul sa
hibi olacagm1 miijdelediler.)) (Zariyat, 28) ayetindeki Hz. ishf!.k ile il
gili miijdeyi bu miijde ile aym ka,bul etmel:t.::dir. (Hz. ishak'm ardm
dan) Onun Ya'kub ile miijdelenmesi mii§kiline de §oyle cevab veriyor: 
Miimkiindiir ki Hz. ishak, babasiYla beraber c;all§abilecek bir c;aga gel
mi§ti ve yine mumkinattand1r ki Hz. Ya'kub ile beraber onun ba§ka 
c;ocuklan da olmu§tu. Ka'be'de as1h bulunan (iki koc;) boynuzu konu-

. sundaki mii§kile ise o, bu boynuzlarm :;;am iilkesinden Ka'be'ye getiril
mi§ olabilecegi ihtimaliyle cevab verir. Daha once de gec;tigi iizere baz1 
kimseler ishak'm, orada (:;;am iilkesinde) bogazlanmi§ oldugu gorii
§iindedirler. ibn Cerir'in tefsirinde dayanag1 budur~ Ancak onun go
rii§ii ne bir mezhebdir (gidilecek yoldur) ne de gereklidir. Aksine ger
c;ekten uzak bir te'vildir. Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi'nin, bogazlan
masi emredilenin Hz. ismail olduguna dair istidlali daha sabit, daha . 
s1hhatli ve daha kuvvetlidir. En dogrusunu Allah bilir. 

«Ona salihlerden bir peygamber olmak i.izere isM.k'1 miijdeledik.ll 
Bundan biraz once bogazlanmas1 emredilen Hz. !sm8Jl'le ilgili miijde
den sonra Allah Teala, onun karde§i olan ishak'1 miijdeliyor. Bu konu 
Hud ve Hicr surelerinde de gec;mektedir. (Hud, 71; Hicr, 53). 

«Bir peygamber olmak iizeren kavli gramer bak1mmdan mukadder 
bir haldir. Yani ondan, salihlerden bir peygamber olacaktlr. ibn Cerir 
der ki: Bana Ya'kub'un ... ibn Abbas (r.a.)tan rivayetine gore o: Bo
gazlanmasi emrolunan ishak'd1r. «Ona s8Jihlerden bir peygamber ol-
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mak uzere ishak'l mujdeledik.» ayeti ise onun peygamberliginin muj
desidir, demi§tir. ibn Abbas, «Ve rahmetimizden otfiru ona, karde§i Ha
run'u da bir peygamber olarak bag1§lad1k.» (Meryem, 53) ayeti hak
kmda da der ki: Harlin, Hz. Musa'dan daha buyukto.. Fakat o istemi§ 
ve peygamberligini ona bagi§lann§tlr. Yine ibn Cerir'in ibn Abd'Ul-A'la 
kanahyla ... «Ona salihlerden bir peygamber olmak uzere ishak'1 muj
deledik.» ayeti hakkmda ibn Abbas'tan rivayetine gore o, §Oyle demi§
tir: Onun peygamber .olarak mujdelenmesi, ancak Allah Teala'mn onun 
bogazlanmas1 yerine fidye gondermesi s1rasmdad1r. Yoksa dogumu Sl
rasmda peygamberlikle mujdelenmi§ degildir. ibn Ebu H~.tim der ki: 
Bize babamm ... ibn Abbi'!.s'tan rivayetine gore o, «Ona salihlerden bir 
peygamber olmak uzere isha.k'I mujdeledik.» 9.yeti hakkmda §oyle de
mi§tir: Dogdugu zaman da peygamber oldugu zaman da mujdelenmi§
tir. Said ibn Arube'nin Katade'den rivayetine gore o, «Ona salihlerden 
bir peygamber olmak uzere ishak'1 mujdeledik.» 9.yeti hakkmda ~oyle 
demi§: Bu mujde, Allah i~in kendini comert~e fed9. etmesinden sonra
dir. Allah Teala: «Onu da, ishak'1 da mubarek k1ld1k.» buyurmu§tur. 

«Onu da, isM.k'1 da mubarek k1ld1k. 0 ikisinin soyundan ihsan 
eden de vard1r, kendisine apa~1k zulmeden de.» fi.yeti, Allah Teala'nm 
§U kavli gibidir: «Ey Nuh, Bizim kat1m1zdan sela.metle in. Sana ve se
ninle beraber olan ummetlere hay1r ve bereketler olsun. Ama oyle urn
metier var ki, onlan bir sure ge~indirecegiz. Sonra onlara can yak1c1 
bir azab verecegiz, denildi.» (Hud, 48). 

114 - Andolsun ki Mflsa ve Harlin' ada lutut"da bulun
mu~tuk. 

115 - 0 ikisini de, kavimlerini de buyUk bir sJilnnt1dan 
kurtarm1~tlk. 

116 - Onlara yard1m etnii~tik de galibler onlar oldu. 
117 - Her ilhsine de apa~ak anla~1lan !kitab vermi1?tik 
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118- Ve onlan dogru yola hidayet etrni§tik. 
119 - Sonra gelenler aras1nda da onlara Uyi bir nam) 

b1raiktlk. 
120 - Mfi.sa ve Hartin' a selam olsun. 
121 - Muhakkak ki Biz, ihsan edenleri boyle mlilka

fatlandlnnz. 
122 - Dogrusu o i'kisi de, mu'min kullanmndand1. 

Selam Olsun Musa'ya da Harun'a da 

Allah Teala burada Hz. Musa ve Harun'a bah§etmi§ oldugu nimet
leri zikrediyor. O:nlara peygamberlik bah§etmi§, onlara iman edenleri 
Firavun ve kavminin zulmiinden kurtarml§tlr. Firavun ve kavmi onla
ra biiyiik kotiiliikler yapnn§lar, erkek ~ocuklanm oldiiriip kadmlanm 
sag b1rakm1§lar ve onlan degersiz i§lerde kullanm1§lard1r. Biitiin bunlar
dan sonra Allah Teala Fira vun v·e ka vmine kar§l onlara yard1m etmi§, 
onlar bakrmmdan gozlerini aydm kllllll§, onlara galib getirmi§ de arazi
lerini, mallanm ve hayatlan boyunca toplad1klanm gasbetmi§lerdir. 
Daha sonra Allah Teala Hz. Musa'ya apa~1k anla§1lan yiice kitab1 indir
mi§tir ki bu Tevrat'tlr. Nitekim ba§ka bir ayc:i,-i kerime'de : «Andolsun 
ki, Biz Musa ile Harun'a bir l§lk, takva sahipleri i~in de bir zikir olan 
Furkan'1 verdik.» (Enbiya, 48) buyurulurken burada da §6yle buyurul
maktadlr: <<Her ikisine de apa~1k anla§1lan kitab vermi§tik. Ve onlan 
(sozlerde ve fiillerde) dogru yola hidayet etmi§tik. Sonra gelen (iimmet) 
ler arasmda da onlara (iyi bir nam) b1raktlk.» Kendilerinden sonra on
lar i~in giizel bir am ve giizel bir ovgii b1raktlk. Allah Teala bu giizel 
amy1 da §6yle a~1klar : «Musa ve Harun'a sel~.m olsun. Muhakkak ki 
Biz, ihsan edenleri boyle miikafatlandmnz. Dogrusu o ikisi de, mii'min 
kullanm1zdand1r. >> 
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123 - Dogrusu ilyas da pe)llgamberlerdendi. 
124 - Rani kavmine demi1]ti ki: Siz hi<; korkmaz mi

Siniz? 
125- Yarat1c1lann en guzelini b1rak1p da Ba'l putuna 

m1 tapars1n1z? 
126 - Sizin de Rabb1n1z, 6nceki ba:balann1z1n da Rab

bi olan AHah'1. 
127 - Fakat bunlar, onu yalanlami1]lardL Muhakkak ki 

onlar da cehenneme goturuleceklerdir. 
128 - Y aln1z Allah'1n ihlasa erdirilmi1] kullan miis·

tesna. 
129 - Sonrakiler aras1nda ona da (iyi bir nam) brrak

tl!k. 
130- Selam olsun ilyas'a. 
131 - i11te Biz, ihsan edenleri boyle miikafatland1nnz. 
132 - Muhakkak :ki o, mii'min 'kullannnzldand1. 

Seh1m Olsun (l&as'a 

Katade ve.Muhammed ibn ishak der ki: ily9 .. s'm idris oldugu soy
lenir. ibn Ebu Hatim'in babas1 kanahyla ... Abdullah ibn Mes'ud (r.a.) 
dan rivayetine gore o, §6yle demi§tir: ilyas, idris'tir. Dahh9.k da boyle 
soylemi§tir. Vehb ibn Miinebbih onun nesebini §6yle verir: 0; ilyas ibn 
Yasin ibn Finhas ibn el-izar ibn Harlin ibn imran'd1r. Allah Teala 
Hazkiyal (a.s.)dan sonra kendisini israilogullan ic;inde peygamber ola
rak gonc;lermi§tir. Onlar, adma Ba'l denilen bir puta· taparlard1. ilyas 
onlan Allah'a c;aglriDl§, Allah'm dl§mdaki §eylere tapmmaktan men
etmi§tir. Krallan once ona iman etmi§ken sonra irtidad etmi§ ve on
lar sap1khklarmda dev9.m etmi§lerdir. Onlardan hie; kimse, kendisine 
iman etmemi§ ve onlar hakkmda Allah'a beddua etmesi iizerine iic; se
ne yagmur yagd1r1lmaml§tl. Sonra kendisinden bu durumun giderilme
sim . isteyerek kendilerine yagmur yagdmhrsa, imf'm edeceklerini vaad 
etmi§lerdir. Onlar ic;in Allah'a dua etti de kendilerine yagmur yagdml
dl. Ancak daha once iizerinde olduklan kiifiirden daha c;irkininde de
vam ettiler. Bunun iizerine ilyas, Allah Teala'dan ruhunu kabzetmesi
ni istedi. El-Yesa' ibn Uhtub onun ellerinde yeti§mi§ti. ilyas ona filan 
filan yere gitmesini emretti. Online rie gelirse biner ve korkmazml§. 
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Kendisine ate§ten bir klsrak geldi de ona hindi. Allah Teala ona bir nur 
giydirdi ve telekler (u~mak i~in kanatlar) bah§etti. Meleklerle beraber 
semavi ve dunyevi bir melek gibi u~ard1. Vehb bunfan kitab ehlinden 
nakletmektedir. S1hhatlm da en iyi Allah bilir. 

((Hani kavmine demi§ti ki: Siz (Allah'tan bir ba§kasma tapmma
mzda Allah'tan) hi~ korkmaz m1sm1z? Yarat1c1lann en guzelini b1rak1p 
da Ba'l putuna m1 tapars1mz?» ibn Abbas, Mucahid, ikrime, Katade ve 
Suddi; buradaki Ba'l kelimesi ile Rabbm kasdedildigini soylerler. Ka
tade ve ikrime bu kelimenin Yemen dilinden oldugunu soylerler. Kata
de'den gelen bir rivayette ise o, bu kelimenin Ezd ~enue dilinde oldu
gunu sayler. ibn isha~k der ki: ilim ehlinden birisinin bana haber ver
digine gore onlar, ad1 Ba'l olan bir kadma tap1mrlarm1§. Abduxrah
man ibn Zeyd ibn Eslem'in babasmdan rivayetine gor~ bu, Ba'lebek 
ad1 verilen ve ~am'm batlsmdaki bir kasaba ahalisinin tapmd1g1 putun 
ismiymi§. Dahhak onun, tapmd1klan bir put oldugunu sayler. 

ccYaraticilarm en guzelini b1rak1p da Ba'l putuna m1 taparsm1z? 
Sizin pe Rabbm1z, onceki babalanmzm da Rabbi olan Allah'L» Halbu
ki tek ve ortag1 olmaks1zm ibadete mustehak olan ancak O'dur. 

ccFakat bunlar, onu (ilyas'I) yalanlami§lardl. Muhakkak ki onlar 
da (hesab gunu azaba) cehenneme gotUrUleceklerdir. Allah'm ihlasa 
erdirilmi§ (samimi ve muvahhid) kullan mustesniL Sonrakiler arasm
da ona da (iyi bir nam, guzel bir ovgu) b1raktlk. Selam olsun ilyas'a.» 
Ayetteki ( ~l;:ll ) kelimesi ily?l.s yerine kullamlrm§tlr. Nitekim is
mail yerine de ismain kullamlabilmektedir. Esed ogullan leh~esinde bu 
boyledir. ( ... ) Nitekim Mikail adh melegin ad1 da Mikal, Mikail ve Mi
kain olarak; ibrahim. ad1 ibrahil~m olarak; israil ad1 isr~Jn ·olarak; 
Tur-i Sina, Tur-1 Sinin §eklinde ifade edilebilmektedir. Bunlar muhte
lif leh~elerde kelimelerin telaffuz §ekilleridir ki, hangisi soylense caiz
dir. Diger bazllan kelimeyi idr~.sin §eklinde okumu§lardir ki Abdullah 
ibn Mes'ud'un k1raeti boyledir. Diger taraftan baz1lan Hz. Muhammed 
(s.a.)in ailesini kasdederek ccYasin ailesine selam olsun.» anlamma ge
lecek §ekilde okumu§lardir. 

cci§te Biz, ihsan edenleri boyle mukafatlandmnz. Muhakkak ki o, 
mu'min kullanrmzdandl.» klsrmmn tefsiri daha once ge~mi§ti. 
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133 - Lilt da peygamberlerdendi. 
134 - Hani Biz, onu ve ailesini topluca kurtarm1~tJ.k. 
135 - Geridekiler aras1nda kalan bir kocakan miis-

tesna. 
136 - Sonra digerlerini yerle bir etmi~tik. 
137 - Dogrusu siz, sabahleyin onlara ugrar iizerlerin

den gec;ersiniz. 
138 - Geceleytn de. Hala akletmeyecek misiniz? 

Lut'a da 

Allah TeaHl. burada kulu ve el~isi Hz. Lut (a.s.)dan haber veriyor. 
Onu kavmine peygamber olarak gondermi§ti de onu yalanlaml§lardl. 
Allah Teala onu ve ailesini onlarm arasmdan kurtarrm§tl. Ancak kans1 
miistesna; o, kavminden helak olunanlarla birlikte hel§.k olmu§tu. Al
lah Teala onlan ~e§itli cezalarla yok etmi§tir. Yeryiizfuldeki yerlerini 
koku§IDU§, ~irkin gorunU.§lU., pis kokulu bir gole ~evirmi§tir. Aynca on
lann yerini gece ve gfulduz yolcularm ge~ecegi bir yol tizerinde kllnll§
tlr. Bu sebepledir ki: ((Dogrusu siz, sabahleyin onlara ugrar uzerlerin
den ge~ersiniz. Geceleyin de ... Hal9. akletmeyecek misiniz?» buyurmu§
tur. Onlan nas1l yok ettiginden ibret almaz mlSllllZ ve bilmelisiniz ki 
kafirler i~inde bunun emsali vard1r. 
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144 - Tekrar diriltilecekleri giine kadar onun karnin
da kalacaktl. 

145 - Rahats1z bir halde iken Biz onu a~aikhlk bir yere 
attlk. 

146 - Ve onun ic;in geni~ yaprakh bir bitki yeti1]tirdik. 
147 - Onu yiiz bin veya daha fa.zlas1na pey.ga.mber 

ola.rak gonderxHk. 
148 - Nilhayet ona inand1lar, Biz de onla.n bir siireye 

kadar gec;ir~dirdik. 

Yunus'a da 

Yunus (a.s.)un k1ssas1 daha once Enbiya suresinde ge<;mi§ti. Bu
hari ve Miislim'in Sahih'lerinde Allah RasUlu (s.a.)nden rivayete gore 
o: Bir kula; ben Metta oglu Yunus'dan daha hayuhy1m, demek yara§
maz, buyurmu§ ve onu annesine nisbet etmi§tir. Ba§ka bir rivayette 
ise Efendimiz'in Hz. Yunus'u babasma nisbet ettigi soylenir. 

«Hani o, dolu bir gemiye ka<;rm§tl. Kur'a <;ekmi§ti de yenilenlerden 
olmu§tU.» Gemi her yonden dalgalarla sanhp sars1lmaya ba§lay1p da 

· batma raddelerine geldiklerinde gemiyi hafifletmek uzere gemiden kimi 
denize atacaklan hususunda kur'a <;ekmi§lerdi. U<; keresinde de kur'a 
Allah'm peygamberi Yunus (a.s.)a <;Ikffil§tl. Aralanndan onun atllma
sma gonulleri raz1 olmad1. Ancak onlar kendisini engellemeye <;ah§lr
larken o, elbiselerini <;1kanp kendini denize attl. Allah TeiUa'mn emri 
uzerine ye§il denizden bir bahk denizi yararak <;Iktl ve Hz. Yunus (a.s.)u 
yuttu. Onu goturerek butiin denizleri dola§tlrdL Hz. Yunus bahgm kar
mna du§tugu zaman once olduguni1 zannetti. Sonra ba§ml, ayaklanm 
ve ellerini kollanm hareket ettirince diri oldugunu anlad1. Bahgm kar
mnda namaza durdu. Duas1 i<;inde §Oyle dedi: Rabb1m, Senin i<;in oyle 
bir yeri mescid edindim ki insanlardan hi<; kimse bun a ula§ffil§ degildir. 
Onun bahgm karmnda ne kadar kald1g1 konusunda ihtil8.f edilmi§tir. 
Katade onun, bahgm karmnda u<; gun kald1g1m soyler. Ca'fer Sad1k 
ise bir cum'a kald1gm1 soylemi§tir. Ebu MiUik onun, bahgm karmnda 
k1rk gun kald1gm1 soyler. ~a'bi'den rivayetle Muca.hid der ki: Balik onu 
bir ku§luk vakti yutmu§, ak§am ise di§an atrm§tlr. Onun bahgm kar
mnda kah§ suresini en iyi Allah bilir. ( .. . ) 

«Eger o tesbih edenlerden olmasayd1, te~rar diriltilecekleri gune 
kadar onun karmnda kalacaktL» Burada Hz. Yunus'un bolluk, ferahhk 
zamanmda i§lemi§ oldugu amellerinin kasdedildigini soylemi§tir. Dah-
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hak ibn Kays, Ebu'l-Aliye, Vehb ibn Miinebbih, Katade ve birc;oklan bu 
gorii§tedirler ibn Cerir de bu ac;IklamaYJ. tercih etmi§tir. f}ayet haber 
s1hhatli ise biraz sonra verecegimiz bir hadis-i §erif'te buna delalet 
eden boliimler vard1r. ibn Abbfts'tan riv9.yet edilen bir hadiste §6yle 
buyrulur: Bollukta Allah'l bilip tam ki, zorluk ve darda 0 da seni ta
msm. ibn Abbas, Said ibn Ciibeyr, Dahhak, Ata ibn Said, Siiddi, Ha
san ve Katade; ayetteki <<Tesbih edenlerdenn kelimesi ile narriaz kl
lanlarm kasdedildigini soylemi§lerdir. Baz1lan onun bu durumdan on
ce namaz k1lanlardan oldugunu belirtmi§lerdir. Bir ba§kas1 ise onun 
ebeveyninin karmnda iken tesbih edenlerden oldugunu sayler. «Eger 
o, tesbih edenlerden olmasaydu ayeti ile «Ama sonunda karanhklar 
ic;inde : Senden ba§ka hie; bir ilah yoktur. Sen miinezzeh~~u, dogrusu 
ben haks1zhk edenlerdenim, diye niyaz etmi§ti. Biz de onun duasm1 
kabul edip iiziintiiden :kurtarm1§tlk. i§te inananlan boyle kurtarmz.» 
(Enbiya, 87-88) ayetinin kasdedildigi de soylenmi§tir. Said Ibn Cii
beyr ve bir ba§kas1 bu gorii§tedir. ibn Ebu Hatim der ki : Bize ibn 
Vehb'in karde§i oglu Ebu Ubeydullah'm .. . Enes ibn Malik'den -Enes 
hadisi Allah Rasulii (s.a.)ne ula§tmyor- rivftyetine gore Allah'm 
peygamberi Hz. Yunus (a.s.) bahgm karnmda iken dua etmek aklma 
geldigi zaman: «Ey Allah'1m, Senden ba§ka hie; bir m _h yoktur, Sen 
miinezzehsin, dogrusu ben haks1zhk edenlerdenim.» (Enbiyfl., 87) de
mi§ti. Bu dua gelip Ar§'l ku§att1gmda melekler: Ey Rabb1rmz, bu zay1f 
ve bilinen bir sestir. Fakat garip ve uzak bir Ull\eden geliyor, dediler. 
Allah Teala: Bunu tamrmyor musunuz? diye sordu da onlar: Ey Rab
birmz, o kimdir? diye sordular. Rab Te9Ja; Kulum Yunus'tur, buyur
du. Melekler: Devaml1 olarak; makbul amellerin ve ica.bet buyrulan 
dualarm kendisinden yiikseldigi, kulun Yunus mu? Ey Rabb1m1z, bol
lukta yaptlklanndan dolay1 ona rahmet eyleyip onu bu musibitten 
kurtarmayacak m1sm? dediler de Allah Teala: Evet, kurtaracag1m, bu
yurup bahga emretti ve bahk ·onu di§an att1. Hadisi ibn Cerir de Yu
nus'dan o ise ibn Vehb'den rivayet etmi§tir. ibn Ebu Hatim'in rivaye
tinde §U fazlahk vard1r : Ebu Sahr Humeyd ibn Ziya.d der ki: Ben bu 
hadisi ibn Kuseyt'e naklettim. 0 da bana haber verdi ki; Ebu Hiirey
re'yi §6yle derken i§itmi§ : Balik Ylinus'u diizliige attl. Allah Teala 
Yunus ic;in bir kabak kokeni, (otu) bitirdi. Aynca Allah Teala onun 
i~in yeryiiziiniin bitkilerinden (veya ha§eratmdan) yiyen yabani bir 
koyun haz1rlad1. Koyun sabah ve ak§am gelip ayaklanm ac;arak o iyi
le§inceye kadar onu emzirdi. ( .. . ) Ebu Hiireyre'nin bu hadisi daha on
ce Enbiya suresinin tefsirinde miisned ve merfu' olarak gec;mi§ti. 

«Rahatsiz bir halde iken Biz onu ac;1khk bir yere attlk.>> ibn Ab
bas ve bir ba§kasl ayetteki ( -,.\ _,-11 -. ) kelimesini, iizerinde bitki ve 
bina olmayan bir yerle tefsir ederler. Buramn Dicle kenarmda oldugu 
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da; Yemen arazisinde oldugu da soylenmi§tir. En dogrusunu Allah 
bilir. 

«Rahats1z bir halde iken Biz onu ac;1khk bir yere attlk.n Burada 
onun rahats1zhg1 ile, bedence zayif olarak atlld1g1 kasdedilmektedir. 
ibn Mes'ud (r.a.) der ki: Uzerinde tiiyleri olmayan ku§ yavrusu gibi 
bir halde di§an atllrm§tl. Stiddi ise onun, yeni dogmu§ bir c;ocuk §ek
linde bahgm karnmdan di§an atlld1gm1 sayler. ibn Abb9,s ve ibn Zeyd 
de boyle soylemektedir. 

«Ve onun ic;in geni§ yaprakh bir bitki yeti§tirdik.n ibn Mes'ud, ibn 
Abbas, Mticahid, ikrime, Said ibn Ctibeyr, Vehb ibn Mtinebbih, Hilal 
ibn Yesaf, Abdullah ibn Tavus, Stiddi, Katade, Dahhak, Atf1, el-Hora
sani ve birc;oklan geni§ yaprakh bu bitkinin kabak oldugunu soylemi§
lerdir. Hti§eym'in Kasrm ibn Ebu Eyyub'dan, onun da Said ibn Cti
beyr'den rivayetle soyledigine gore govdesi olmayan her agaca bu 
isim verilmektedir. Said ibn Ctibeyr'den gelen rivayetlerden birine go
re ise, bir senelik omrti olan her agac; bu tiire girmektedir. Baz1lan kaba
gm faydalan arasmda §unlan sayarlar: Bitmesi (yeti§mesi) c;abuktur. 
Btiytikltigtinden dolay1 yapraklan golgeleyicidir. Tathd1r, sinekler ona 
yakla§maz. Meyvesi iyi bir g1dad1r. <;ekirdegi ve kabugu da dahil ol
mak tizere hem c;ig ve hem de pi§mi§ olarak yenilebilir. Bir hadiste 
sabit oldugu tizere Allah Rasulti (s.a.) de kabak yemegini sever ve ta
bagm kenarlarmda kalanlan bile Slyinp yermi§. 

«Onu ytiz bin veya daha fazlasma peygamber olarak gonderdik.n 
~ehr ibn Hav§eb'in ibn Abbas'tan rivayetinde o, §6yle demi§: Yunus'un 
peygamber olarak gonderilmesi bahgm onu, karmndan di§an atma
smdan sonrad1r. ibn Abbas'm bu soztinti ibn Cerir; bana Haris ... 
~ehr'den rivayet etti. .. §eklinde bir isnad ile rivayet etmi§tir. Mtica
hid'den rivayetle ibn Ebu Necih ise onun, kendisini bahgm yutmasm
dan once peygamber olarak onlara gonderildigini belirtir. Ben de de
rim ki: Yunus (a.s.)un daha once onlara peygamber olarak gonderilip 
de bahgm karmndan c;Iki§mdan sonra onlara donmesinin emredilme
sine herhangi bir m9,ni yoktur. Hz. Yunus, bahgm karmndan c;1k1p on
lara dondtigti zaman hepsi birden kendisini tasdik edip ona inanrm§
lardL Begavi ise Yunus'un, ballgm karmndan c;Ikl§mdan sonra ytiz bin 
veya daha fazla sayida olan ba§ka bir timmete peygamber olarak gon
derildigini nakleder. 

«Onu ytiz bin veya daha fazlasma peygamber olarak gonderdik.>> 
ayetinde ibn Abbas'tan gelen rivayetlerden birinde o, §oyle diyor: Ak
sine onlar ytiz binden daha fazlayd1lar. Sayilan yiiz otuz bindi. Yine 
'ondan gelen bir rivayete gore sayllan ytiz otuz bin ktisur imi§. ibn 
Abbas'tan gelen rivayetlerden birine gore, onlarm say1lan ytiz k1rk 
ktisur bindir. Said ibn Ctibeyr ise onlarm ytiz binden yetmi§ bin daha 
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fazla oldugunu sayler. MekhUl onlarm ytiz on bin ki§i qldugunu soyle
mi§tir. Mekhul'tin bu a<;:1klamasm1 ibn Ebu H9.tim rivayet ediyor. ibn 
Cerir der ki: Bize Muhammed ibn Abdtirrahim el-Berki'nin ... Ubeyy 
ibn Ka'b'dan rivayetine gore; o, Allah Rasulti (s.a.)ne: «Onu ytiz bin 
veya daha fazlasma peygamber olarak gonderdik.» ayetini sormu§ da 
Efendimiz §6yle buyurmu§: Ytiz binden, yirmi bin daha fazlaydilar. 
Hadisi Ali ibn Hucr kanahyla ... Ubeyy ibn K9!b'dan rivayet eden Tir
mizi garib oldugunu ekler. ibn Ebu Hatim de hadisi Ztiheyr kanahyla 
rivayet etmi§tir. ( ... ) 

Hz. Yunus (a.s.)un kendilerine gonderilmi§ oldugu bu kavim bti
ttintiyle ona inand1lar. Biz de onlan ecelleri gelinceye kadar ge<;:indir
dik. Ba§ka bir ayet-i kerime'de §6yle buyrulur : «iman edip, imam ' 
kendisine fayda saglayan bir kasaba olsayd1 ya( Yunus'un kavmi mtis
tesna. Onlar im?.n ettikleri zaman tizerlerinden bu dtinya hayatmda 
rtisvayhk azabrn.1 kald1rd1k, bir zamana kadar da kendilerini faydalan
dirdik.» (Yunus, 98). 

149 - Simdi sen, onlara sor; k1zlar senin Ra:bb1n1n da, 
oglanlar onlann m1? 

150 - Yoksa Biz, melekleri di~i ·alarak yaratt1k da on
lar buna ~ahid miydiler? 

151 - iyi bilin ki; gen;ekten onlar iftiralanndan oturu 
~6yle diyorlar: 

dlr. 
152- Allah dogurdu. Hi<; ~uphesiz onlar, yalancllar-

153 - K1zlan, ogullara tercih mi etmi~? 
154- Ne oluyor size, nas1l hukmediyorsunuz? 
155- Hi:<; du~unmuyor musunuz? 

sa: 

dl 
m 

til 

va 
Bt 
cc( 

zti 
erl 
ru 
mt 
dil 
bu 
§6: 
in1 

mi 
la1 
diJ 
ya 
gu 

AI: 
m( 

rir 
Bi:i 
ole 
pu 
i<;:i: 

la1 
se~ 

siz 



Sii.ffat, 149-160) IIADlSLERLE KUR'AN_I KER!M TEFSiR:i: 

156 - Y oksa sizin apa~ak bir deliliniz mi var? 

157- Eger sadlklardan iseniz kitabllllZl getirin. 

6831 

158 - O'nunla cinler aras1nda bir neseb bag1 uydur
dul,ar. Andolsun ki cinler de, onlann gotiiriileceklerini bil
mektedirler. 

159 - Allah, onlann nitelendirdiiklerinden :rrtunezzeh
tir. 

160 - Allah'1n ihlasa erdirilmi~ ikullan mustesna. 

Allah Tea.la burada mii§rikleri inkarla onlarm Allah ic;in k1zlan 
varsayd1klarm1, kendileri ic;inse erkekleri arzulad1klanm haber verir. 
Bu durumda onlar kendileri ic;in daha iyi olamm arzulamaktad1rlar. 
«Onlardan birine bir k1z1 oldugu mlijdelenirse; ic;i i::ifkeyle dolarak yii
zii simsiyah kesilir.» (Nahl, 58) Bu, onu iizmekte ve kendisi ic;in sadece 
erkek c;ocuklan begenip tercih etmektedir. Allah Teala da §i::iyle buyu
rur: Kendileri ic;in sec;ip tercih etmediklerini Allah'a nas1l nisbet et
mektedirler? Bu sebepledir ki : ~imdi sen, onlara sor; (onlarm si::iyle
diklerini inkar sadedinde olmak iizere onlara de ki;) «k1zlar senin Rab
bmm da, oglanlar onlarm m1?» Nitekim ba§ka bir f!yet-i kerime'de 
§i::iyle buyrulur: «Demek erkekler sizin, di§iler O'nun mu? Oyleyse bu, 
insafs1z bir payla~matilr.» (Necm,21-22). 

«Yoksa Biz, melekleri di§i olarak yaratt1k da onlar buna §ahid 
miydiler?)) Yaratlh§lanm mii§fthede etmedikleri halde meleklerin klz
lar olduguna nas1l hiikmediyorlar? Bu, Allah Tefdfl/mn §U kavli gibi
dir: «Onlar Rahman'm kullan olan melekleri de di§i sayd1lar. Onlann 
yaratlh§lanm m1 gi::irmii§ler? Onlarm bu §ehadetleri yaz1lacak ve sor
guya c;ekileceklerdir.» (Zuhruf, 19). 

cciyi bilin ki; gerc;ekten onlar iftiriUanndan i::iW.rii §i::iyle diyorlar: 
Allah dogurdu. Hie; §iiphesiz onlar, yalanc1lard1r.» Allah Teala onlarm 
melekler hakkmda kiifriin ve yalanm en iist mertebesindeki iic; si::izle
rini zikreder: Once onlar melekleri Allah'm k1zlan kabul etmi§lerdir. 
Bi::iylece Allah'm c;ocugu oldugunu ileri siirmii§ler ve bu c;ocugun di§i 
oldugunu si::iylemi§lerdir. Sonra da Allah'tan ayn olarak bunlara ta
pmrm§lardlr. Bunlardan her biri cehennem ate§inde ebedi k1lmmak 
ic;in yeterlidir. · 

Sonra Allah Tef!Ja onlan reddederek §i::iyle buyurur: <<K1zlan, ogul
lara tercih mi etmi§?)) Erkek c;ocuklan degil de k1zlan tercihe Allah'1 
sevkeden nedir? Nitekim ba§ka bir ayet-i kerime'de: <<Yoksa Rabbm1z 
size ogullar sec;ti de kendisi meleklerden k1zlar m1 edindi? Muhakkak 
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ki siz, biiyiik bir soz soyliiyorsunuz.» (isr9>, 40) buyrulurken ayru se
beple burada da §oyle buyurur: ~<Ne oluyor size, nas1l hiikmediyorsu
nuz?» Soylediklerinizi dii§iiniip akledecek ak1llanmz yok mu? «Hi<; 
dii§iinmiiyor musunuz? Yok~a sizin (soylediklerinize d?.ir) apa<;1k bir 
deliliniz, (bir huccetiniz) mi var? Eger sadlklardan iseniz kitabm1z1 
getirin.)) Allah Teala'nm sizin soylediginizi edindigine dfl.ir Allah tara
fmdan gokten indirilmi§ bir kitaba dayanacak delili.niz ve biirhammz 
varsa bunu getirin. Ama sizin soylediginiz §eyin akla .dayanmasi miim
kiin degildir. Hatta ak1l biitiiniiyle bunu tecviz edecek degildir. 

«O'nunla cinler arasmda bir neseb bag1 uydurdular.» Miicahid 
der ki : Mii§rikler : Melekler Allah'm k1zland1r, demi§lerdi. Ebubekir 
(r.a.) : Peki onlann anneleri kimlerdir? diye sordu da, onlar: Cinlerin 
ileri gelenlerinin k1zland1r, diye cevab verdiler. Katade ve ibn Zeyd de 
boyle soylemi§tir. Bu sebepledir ki Allah Teala §oyle buyurur: «Andol
sun ki (onlarm boyle bir hiikmii kendilerine nisbet etmi§ olduklan) 
cinler de, onlarm (gotiiriileceklerini, bu sozii soyleyenlerin bu konuda
ki yalan, iftira ve bilgisizce batll sozleri yiiziinden hesab giinii azaba) 
gotiiriileceklerini bilmektedirler.» ibn Abb?.s'tan rivayetle Avfi, «O'nun
la cinler arasmda bir neseb bag1 uydurdular.» ayeti hakkmda der ki: 
Allah'm dii§manlan, Allah TeaHt tle iblis'in karde§ olduklanm sanmi§
lardL ibn Abbas'm bu soziinii ibn Cerir naklediyor. 

«Allah, onlarm nitelendirdiklerinden miinezzehtir.» Yiicedir, mu
kaddestir, bu z9Jim ve inkarc1larm nitelendirdiklerinden ve <;ocugu ol
masmdan miinezzehtir. 

«Allah'm ihl9>sa erdirilmi§ kullan miistesna.» k1srm olumlu bir an
lamda yapllrm§ istisn?l.-1 munkatl'd1r. · «Allah, onlarm nitelendirdikle
rinden miinezzehtir.» k1smmm oznesi olan zamir, biitiin insanlara don
mektedir. Sonra Allah'm ihlasa erdirilmi§ kullan -ki bunlar, her pey
gambere ve rasUle indirilen ger<;ege tabi olanlard1r- istisn~> edilmi§tir. 
ibn Cerir «Allah'm ihlas~ erdirilmi§ kullan miistesn9,.» k1srmmn «On
larm gotiiriileceklerini bilmektedirler. )) k1smmdan istisna edildigini 
soylemi§Se de bu §Uphelidir. 
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161 - Muhak:kak ki sizler ve taptiklann1z, 
162- O'na kar~1 hie; kimseyi fitneye surukleyebilecek 

degilsiniz. 
163- Tabii cehenneme girecek olan mustesna. 
·164- Bizim her birimizin belirli bir makam1 vard1r. 
165 - Ve Muhakkak ki biz; saf baglay1p duranlanz. 
166- V~ Muha\kkak ki biz; tesbih edenleriz. 
167 - Onlar her ne kadar ~oyle diyor idiyseler de; 
168 - Oncekilerde oldugu .gibi bizde de bir zikir bu

lunsaydi; 
169- Biz de elbet Allah'1n :i!hlasa erdirilmi~ kullan 

olurduk. 
170 - Sonunda O'na kufrettiler, am'a ilerde bilecek

·lerdir. 

Allah Teala, mii§riklere hitaben §6yle buyurur: «Muhakkak ki 
sizler ve taptlklanmz, O'na kar§l hi<; kimseyi fitneye siiriikleyebilecek 
degilsiniz. Tabii cehenneme girecek alan miistesna.n Sizin sozlerinize 
ve ir;inde bulundugunuz sap1khkla ba.t1l ibadete ancak sizden daha sa
plk alan ve cehennem ir;in yaratllrm§ olanlar boyun egip size uyar. 
«Onlarm kalbleri vard1r; anlamazlar, gozleri vard1r; gormezler, kulak
Ian vard1r; duymazlar. Onlar hayvanlar gibidirler, hatta daha da sa
plktlrlar. i§te onlar, gafillerin ta kendileridir.n (A'rat, 179). insanlarm 
bu neviden olanlan ancak §irk, kiifiir ve dalalet yoluna sap1p boyle bir 
dine boyun eger. Nitekim ba§ka bir ayet-i kerime'de §6yle buyrulur: 
<<~iiphesiz siz, ihtilMh bir soz ir;indesiniz. O'ndan donebilecek kimseler 
dondiiriiliir.» (Zariyat, 8-9). 

Daha soma Allah Teala melekleri, onlann meleklere isnad etmi§ 
olduklan kiifiir ve yalandan, onlarm Allah'm k1zlan olU§U iddiasmdan 
tenzih ederek §6yle buyurur : «Bizim her birimizin belirli bir maka
ml vard1r.» Onlarm goklerde ozel bir yeri, asla ger;emeyecekleri kulluk 
makamlan vard1r. ibn Asakir, Muhammed ibn H9Jid'in hal terceme
sinde Abdurrahman ibn Al?< ibn Sa'd'a, onun vfl.sitasiyla babasmao va
ran bir isnad ile -Ala ibn Sa'd Mekke fethi giinii biat edenlerden idi
rivayet ediyor ki, Allah Rasulii (s.a.) bir gun yamnda oturmakta alan 
ashabma: Gok inledi ve o inlemeye de laYiktlr. Zir8. onda bir ayak ko-

. yacak yer yoktur ki orada riiku'da veya secdede bir melek bulunmasm, 

Tefsir, C : XII : F . 429 



6834 iBN KES!R ( Ciiz: 23; SO.re: 37 

buyurmu§ sonra da : «Ve muhakkak ki biz; saf baglay1p duranlanz ve 
muhakkak ki biz; tesbih edenleriZ.>> ayetini okumu§. Dahh?.k tefsirin
deki . <<Bizim her birimizin belirli bir makam1 vardlr.>> ayetinin a<;lkla
masmda der ki: Mesruk, Hz. Ai§e (r.a.)den riv8yet ediyor ki Allah Ra
sulU (s.a.) §byle buyurmu§: Dunya semasmda hie; bir yer yoktur ki ora
da secdede veya k1yamda bir melek bulunmasm. i§te Allah Teala'nm 
«Bizim her birimizin belirli bir mak~1ml vardlr.» ayeti budur. A'me§'in 
Ebu ishak kanallyla ... ibn Mes'ud (r.a.)dan rivayetine gore o: Gokler
de byle bir gbk vard1r ki orada bir melegin alm veya iki ayag1 olmayan 
bir kan§ yer yoktur, demi§ sonra da: «Bizim her birimizin belirli bir 
makam1 vard1r.» ayetini okumu§. Said ibn Cubeyr de boyle sbyluyor. 
Katade der ki: (Allah Rasulunun ashab1) kadmlan ve erkekleri birlikte 
namaz k1larlard1. Nih?tyet «Bizim her birimizin belirli bir makam1 var
dlr.» ayeti nazil olunca erkekler one ge<;ti, kadmlar da arkada kaldllar. 

«Ve muhakkak ki biz; (Allah'a itaatta) saf baglay1p duranlanz.» 
Daha once «Andolsun saf baglay1p duranlara.» (Saffat, 1) ayetinde de 
ge<;tigi uzere ibn Cureyc, Velld ibn Abdullah ibn Ebu Mugis'in §byle 
dedigini naklediyor: Onlar, namazda saf halinde durmazlard1. Nihayet 
«Ve muhakkak ki biz; saf baglay1p duranlanz.» ayeti nazil oldu da, on
lar (namazlannda) saf tuttular. Ebu Nadra §byle diyor: Namaz ic;in 
kamet getirildigi zaman Hz. Orner yuzunu insanlara doner sonra da: 
Saflanmz1 duzeltiniz, kly8.ma kalk1p dogrulunuz. Allah Te819 sizin, me
leklerin sunnetine uymamz1 istiyor, deyip sonra: «Ve muhakkak ki biz; 
saf baglay1p duranlanz.» Ey filfm gerile, ey filfm ilerle, der sonra da 
ileri gec;ip (namaz ic;in iftitah) tekbirini allrml§. Allah ondan ho§nud 
olsun. Bu haberi, ibn Ebu Hatim ve ibn Cerir rivayet ediyorlar. Mus
lim'in Sahih'inde H\lzeyfe (r.a.)den riva,yet edildigine gore Allah Ra
sUlu (s.a.) §byle buyurmU§: Biz U<;! §eyle insanlardan i.i.stUn k1lmd1k: 
Saflanm1z meleklerin saflan gibi k1lmd1. Yeryuzu bizim ic;in mescid, 
toprag1 da temizleyici k1lmd1. 

<<Ve muhakkak ki biz; tesbih edenleriz.>> Saf saf durur, Rabb1m1zl 
tesbih eder, temcid eder, takdis eder ve O'nu her tUrlu noksandan ten
zih ederiz. Biz O'nun kullany1z, O'na muhtflc1z ve O'nun huzurunda 
boyun egmi§leriz. ibn Abbas ve Mucahid derler ki: «Bizim her birimizin 
belirli bir maka.m1 vardir.», uVe muhakkak ki biz; saf baglay1p duran
lanz.» , (IVe muhakkak ki biz; tesbih edenleriz.>> diyenler, meleklerdir ve 
melekler Allah Teala'y1 tesbih ederler. Katade ise, «Ve muhakkak ki 
biz; tesbih edenleriz. n 8yetinde namaz k1lanlann kasdedildigini. sayler. 
Onlar bu §ekilde kendilerinin ubudiyyet mak8,mlanm isb§t etmekt~dir
ler. Nitekim Allah Teala ba§ka bir i'l.yet-i kerime'de §byle buyurur: «De
diler ki: Rahman c;ocuk edindi. O'nun §am yucedir. Hay1r, onlar (me
lekler) ikram edilmi§ kullard1r. Onlar sozle asla O'nun online ge<;emez-
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ler. Ancak O'nun emriyle hareket ederler. 0, onlann onlerindekini de · 
bilir, arkalarmdakini de bilir. Onlar, Allah'm ho§nud oldugu kimseden 
ba§kasma §efaat edemezler ve O'nun korkusundan titrerler. Bunlardan 
kim: Tann 0 degil de benim, derse; onu derhfl.l cehennemle cezalandl
nnz. Biz, zalimlerin cez9,sml boyle veririz.n (Enbiy8,, 26-29). 

((Onlar her ne kadar §Oyle diyor idiyseler de; oncekilerde oldugu 
gibi bizde de bir Zikir bulunsayd1; biz de elbet Allah'm ihlasa erdirilmi§ 
kullan olurduk.» Yani; ey Muhammed, sen onlara gelmezden once on
lar, yanlarmda kendilerine Allah'm emirlerini, ge~mi§ nesillerin duru
munu hatlrlatan ve kendilerine Allah'm kitabm1 getiren birisinin olma
Slill temenni ediyorlard1. Nitekim ba§ka 9yetlerde §Oyle buyrulur: ((Al
lah'a var gu~leriyle yemin ettiler ki; eger kendilerine bir uyanc1 gelirse 
andolsun ki, ummetlerin i~inde en dogru yolda gidenlerden biri olacak
lardlr. Fakat bir uyanc1 gelince onlann sadece nefretlerini artt1rdu 
(Fatlr, 42), ((Demeyesiniz ki: Bizden once kit§ b, yalmz iki topluluga 
indi. Bizim ise onlarmkinden hi~ haberimiz yok. Veya demeyesiniz ki: 
Bize de o kitab indirilseydi muhakkak ki, onlardan daha fazla hidayete 
ererdik. i§te size Rabbm1zdan apa~1k huccet, hidayet ve rahmet gelmi§
tir. Art1k Allah'm ayetlerini yalanlayandan ve onlardan yuz ~evirenden 
laha zalim kimdir? Biz, ayetlerimizden yuz ~evirenleri bu yuzden aza
bm kotusuyle cezaland1racag1z.n (Eh'am, 156-157). Bu sebepledir ki bu
rada: ((Sonunda O'na kufrettiler. Ama ilerde bileceklerdir.n buyurmu§
tur ki; bu onlarm, rablanm inkarlan, Allah'm el~isini (s.a.) yalanla
malan yuzunden onlan bir tehdiddir. 

171 - Andolsun ki Bizim, gonderilen kullanm1z hak
kinda sozumuz gec;;mi~tir: 

172 - Onlar muhakkak yard1m gorenl~Tdir. 
173 - Ve f1uphesiz ki. Bizim askerlerimiz, onlar gaJib

lerdir. 
174 - Sen, bir sureye kadar onlardap yuz c;;evir. 
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175 - Gozetleyiver, onlar ilerde goreceklerdir. 
176 - Yoksa azablffilZl IDl c;abucak istiyorlar? 
177 - Fa1kat o, yurdlanna ind.igin:de uyanlanlann sa

bah! ne kotu olur. 
178- Sen, bir sureye kadar onlardan yuz c;evir. 
179 - Gozetleyiver, onlar ilerde goreceklerdir. 

Allah Teala burada §6yle buyurmakta: «Andalsun ki, Bizim, gon
derilen kullanrmz hakkmda soziimiiz gec;mi§tir.n ilk kitabta gec;mi§tir 
ki; diinyada ve ahirette giizel aklbet peygamberlere ve anlara tabi alan
laradlr. Nitekim ba§ka ayet-i kerime'lerde: «Allah: Ben ve peygamber
lerim elbette gaJib gelecegiz, diye yazmi§tlr. 9iiphesiz ki; Allah Kavi
dir, Aziz'dir.n (Miicadile, 21), <<9iiphesiz ki Biz, peygamberlerimize ve 
iman etmi§ alanlara hem diinya hayatmda, hem de §ahidlerin §ehadet 
edecekleri giinde mutlaka yard1m ederiz.n (Gafir, 51) buyrulurken, bu
rada da §6yle denilmektedir: «Andalsun ki Bizim, gonderilen kullanm1z 
hakkmda soziimiiz gec;mi§tir. Onlar muhakkak (diinyada ve ahirette) 
yard1m gorenlerdir.n Kavimlerinden anlan yalanlayarak kendilerine 
muhalif alanlara kar§I nas1l yard1m alunduklan, Allah'm kafirleri na
Sll yak ettigi ve inanan kullanm nas1l kurtard1g1 daha once gec;mi§ti. 
«Ve §iiphesiz ki Bizim askerlerimiz, anlar galiblerdir.n Giizel ak1bet an
larm alacaktlr. «Sen, bir siireye kadar anlardan yiiz c;evir.n Sana alan 
eziyyetlerine sabret ve muayyen bir vakte kadar gozet (bekle) . 9iiphe
siz Biz sana giizel aklbeti, yard1m1 ve zaferi verecegiz. Bu sebepledir ki 
baz1lan §6yle diyar: Bu siirenin sanu Bedir giiniine kadard1r. Bundan 
sanrakiler (Bu ayeti ta'kib eden ayetler) de bu ayet ile aym anlamda
dlr. Yani gozetleme siiresi Bedir giinii ile tahdid edilmi§tir. 

«Gozetleyiver, anlar ilerde goreceklerdir.n Onlan gozetle, sana mu
halefet etmeleri ve seni yalanlamalan yiiziinden anlarm ba§larma gele
cek azab1 ve cezaland1rmay1 bekle. Bu sebepledir ki Allah Teala bir teh
did alarak: «Onlar ilerde goreceklerdir.n buyurup §6yle devam etmi§tir. 
«Yaksa azabimlZl ml c;abucak istiyarlar?n Onlar ancak yalanlamalan 
ve kiifiirleri yiiziinden azab1 acele istemektedirler. Allah Tea1a §iiphesiz 
bu yiizden anlara gazab edecek ve anlan cezaland1racaktlr. Bununla 
birlikte anlar, kiifiirleri ve inadlarmdan dalaYI azab1 ve cezalandirma
lanm acele istemektedirler. Allah Teala §6yle buyurur: «Fakat a (azab), 
yurdlanna indiginde uyanlanlann sabah1 ne kotii alur.n Onlarm iize
rine azab indigi zaman a giinleri, helak alunmalan, yak edilmeleri ne 
kadar kotiidiir. Siiddi ayeti §6yle ac;1khyar: Azab anlann yurdlarma in
diginde uyanlanlarm sabah1 ne kotii alur. Bu sebepledir ki Buhari ve 
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Miislim'in Sahih'lerinde ismail ibn Uleyye kanahyla ... Enes (r.a.)ten 
rivayet edilen bir hadiste o, §Oyle anlatiyor: Allah RasUlii (s.a.) bir sa
bah vakti Hayber'e ula§tl. Hayber halk1 ellerinde baltalan ve kiirek
leri ile <;1k1p da orduyu gordiiklerinde geri donerek: Allah'a yemin olsun 
ki Muhammed, Muhammed ve ordusu ... dediler. Allah RasUlii (s.a.) 
§oyle buyurdu: Allahii Ekber, Hayber harab olmu§, (Hayber harab ol
sun) biz bir kavmin yurduna indigimizde uyanlanlann sab8.h1 ne kotii 
olur. Hadisi Buhari de, Malik kanahyla . . . Enes'ten rivayet etmi§tir. 

imam Ahmed'in Revh kanahyla ... Ebu Talha'dan rivayetine gore 
o, §oyle anlatml§: Allah Rasuhi (s.a.) bir sabah vakti Hayber'e ula§tl. 
Onlar kiireklerini alml§lar ekinlerine ve arazilerine gidiyorlardl. Hz. 
Peygamber (s.a.)i goriince arkalanm doniip ka<;tllar. Allah'm peygam
beri (s.a.) §Oyle buyurdu: Allahii Ekber, Allahii Ekber, §iiphesiz biz bir 
kavmin yurduna indigimiz zaman uyanlanlarm sabah1 ne de kotii olur. 
Hadisi bu §ekliyle tahric etmemi§lerdir. Ancak Buha,ri ve Miislim'in 
§artlanna gore sahihtir. 

«Sen, bir siireye kadar onlardan yiiz <;evir. Gozetleyiver, onlar Her
de goreceklerdir.» ayeti daha once ge<;en emrin bir te'kididir. 

180 - Senin izzet sahibi Habb1n onlann tavsiflerinden 
munezzehtir. 

181 - Sei.am olsun pey,gamberlere. 
182 - Hamd olsun, alemlerin Rabb1 Allah'a. 

Seh1m 'Olsun Peygamberlere 

Allah Teala yiice zatlm zalimlerin, yalanlayanlann ve haddi a§an
larm sozlerinden tenzih ediyor, takdis ediyor ve buyuruyor ki : Senin 
maglUb olunamayacak, izzet sahibi Rabbm §U haddi a§lp iftira eden
lerin niteleyegeldiklerinden miinezzehtir. Dtinyada ve ahirette, Rablan 
hakkmda soylediklerinin selameti, s1hhatl ve ger<;ekligi dolaytslyla Al
lah'm selam1 peygamberlere olsun. Dtinyada ve a.hirette, her halve du
rumda hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Allah Teala burada 
ve Kur'an'da bir<;ok yerde hamd ile tesbihi bir arada zikretmektedir. 
<;iinkii tesbih; mutabakatm delaletiyle noksanlardan tenzihi ve aklan
mayl i<;erir. Aym zamanda kemaJ s1fatlarmm da isbiH1m gerektirir. 
Aym §ekilde hamd de mutabakat yoluyla kemal s1fatlannm isbatma de
lalet eder ve noksanlardan tenzihi gerektirir. Bu sebepledir ki Allah Te-
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ala: «Senin izzet sfthibi Rabbm onlarm tavsiflerinden miinezzehtir. 
Selam olsun peygamberlere. Hamd olsun, alemlerin Rabbi Allah'a.n bu
yurmu§tur. Said ibn Ebu Anlbe'nin Katade'den rivayetine gore Allah 
RasUlii (s.a.) §Oyle buyurmu§: Bana salatii selamda bulundugunuz za
man diger peygamberlerin iizerine de salat ve selam getiriniz. Zira ben, 
ancak rasullerden bir rasUliim. ibn Cerir ve ibn Ebu Hatim de Said ka
nallyla hadisi yukardaki §ekilde rivayet etmi§lerdir. ibn Ebu Hatim 
-Allah ona rahmet eylesin- hadisi miisned olarak §Oyle rivayet edi
yor: Bize Ali ibn Hiiseyn ibn Ciineyd'in ... Ebu Talha'dan rivayetine go
re Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: Bana salat ve selam getirdi
giniz zaman diger peygamberler iizerine de salat ve selam getiriniz. Ha
fiz Ebu Ya'la der ki: Bize Muhammed ibn Ebu Bekr'in ... Ebu Said'den, 
onun da Allah RasUlii (s.a.)nden rivayetine gore Efendimiz selam ver
dikleri zaman: ((Senin izzet sahibi Rabbm onlann tavsiflerinden miinez
zehtir. Selam olsun peygamberlere. Hamd olsun, alemlerin Rabbi Al
lah'a.n deyip sonra selam verirmi§. Hadisin isnadi zayiftlr. ibn Ebu Ha
tim'in Ammar ibn Halid el-Vasiti kanallyla ... ~a'bi'den rivayetine gore, 
Allah Rasulii (s.a.) §oyle buyurmu§ : Kiyamet giinii ecrinin en bol ol
<;ekle kendisine ol<;iiliip verilmesi kimi sevindirirse meclisinin sonunda, 
kalkmak istedigi zap1an §Oyle desin: ((Senin izzet sahibi Rabbm onlarm 
tavsiflerinden miinezzehtir. Selam olsun peygamberlere. Hamd olsun, 
alemlerin Rabbi Allah'a.n Ba§ka bir kanaldan olmak iizere hadis Hz. 
Ali (r.a.)den mevklif, muttas1l olarak rivayet edilmi§tir. Ebu Muham
med el-Begavi tefsirinde der ki: Bize Ebu Said Ahmed ibn ~ureyh'in ... 
Hz. Ali (r.a.)den rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir: Kiyamet giinii ecri
nin en bol olc;ekle kendisine ol<;iiliip verilmesini kim sevip isterse mec
lisinde son sozii §U olsun: «Senin izzet sahibi Rabbm onlarm tavsiflerin
den miinezzehtir. Selam olsun peygamberlere. Hamd olsun, alemlerin 
Rabbi Allah'a.n Taberfmi'nin Abdullah ibn Sahr ibn Enes kanallyla 
Abdullah ibn Zeyd ibn Erkam'dan, onun babasmdan, onun da Allah 
Rasulii (s.a.)nden rivayetine gore, Efendimiz §Oyle buyurmu§: Her na
mazm arkasmdan kim ii<; kere ((Senin izzet sahibi Rabbm onlarm tav
siflerinden miinezzehtir. Selam olsun peygamberlere. Hamd olsun alem
lerin Rabbi Allah'a.n derse, ecri en bol ol<;ekle ol<;iiliir. Allah'im, Seni 
tesbih ederim, Sana hamd ederim, Senden ba§ka hie; bir ilfth yok. Sen
den magfiret diler ve Sana tevbe ederim, soziiniin meclis keffareti ol
duguna dair hadisler varid olmu§tur. Ben bunun i<;in ba§ll ba§ma bir 
ciiz' tahsis ettirri. in§aallah orada yazacagiz. 

SAFFAT SURESiNiN SONU 



SAD SURESi 



SAD SiJRESi 

(Mekke'de nazil olmu~tur.) 

Rahman ve Rahim olan Allah'1n Ad1yla. 
1 -Sad. Zilkir dolu Kur'an'a yemin olsun. 
2 - Hay1r, o kufredenler bo~ bir gurur ve bir parc;a

lanma ic;indedirler. 
3 - Kendilerinden onc.e nice nesilleri helak etti!k de on

lar, g1ghklar kopard1lar. Halbuki kurtulmak vaikti degildi. 

Kur'an'a And Olsun 

Huruf -1 muka ttaa hakkmda · bilgi burada tekri'mna gerek birakma
yacak §ekilde Bakara suresJ. ba§mda ge<;mi§ti. 

<< (Kullar i<;in bir zikri, dti.nya ve ahirette onlarm faydasmt i<;eren) 
zikir dolu Kur'an'a yemin olsun.» Dahhak «Zikir dolu Kur'an ... » ayeti
nin Allah Teala'nm: «Andolsun ki, size i<;inde zikrinizin bulundugu bir 
kitab indirdik.>> (Enbiya, 10) ayet! gibi oldugunu sayler. Katade de boy
le soylemi§ olup bu at;Iklamayr ibn Cerir de tercih etmektedir. ibn Ab
bas, Said ibn Ciibeyr, ismail ibn Ebu Halid, Ibn Uyeyne, Ebu Husayn, 



6842 1BN KES!R (CUz: 23; SOre: 38 

Ebu Salih ve Siiddi ise ayetteki ( f .lll ...>~ ) kelimelerini §erefli, §an, 
§eref ve mevki sahibi olarak tefsir etmi§lerdir. iki a<;Iklama arasmda 
bir z1dhk soz konusu degildir. ZirR. o; ogiit, uyarma ve insanlardan ma'
zereti kald1ran §erefli bir kitabd1r. ( ... ) 

uHaYir o, kiifreden kafirler bo§ bir gun1r ve bir parc;alanma ic;inde
dirler.» ~iiphesiz bu Kur'an'da ogiit alacaklar ic;in bir ogiit, ibret alacak
lar ic;in bir ibret vard1r. Ama kafirler bundan hi<; bir §ekilde faydala
namazlar. Zir:3, onlar bo~ bir gun1r, biiyiiklenme, ve hamiyyet, derin 
bir aynhk, ona kar§I muhalefet, in~dla§ma ve aynhk ic;indedirler. 

Allah Teala peygamberleri yalanlayan iimmetlerin gokten inen 
kitablan yalanlamalan, elc;ilerine muhalefet etmeleri scutuiyle gec;mi§
te helak edildiklerini haber verip onlan bununla korkutarak §6yle bu
yurur: «Kendilerinden once (Allah'm elc;ilerini yalanlami§) nice nesil
leri helak ettik de onlar, (Azab ba§larma geldigi zaman imdad isteyip 
Allah'a s1gmarak ne) <;Ighklar kopard1lar.» Ama bu onlara hie; bir fayda 
saglamadL Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de §oyle buyurur: «Bi
zim baskm1m1z1 hissettikleri zaman onlar oradan kac;maya yelteniyor
lardL Ko§up kac;maym, size nimet verilen yere, yurdunuza doniin. El
bette sorguya c;ekileceksiniz.» (Enbiya., 12-13). Ebu D?vud et-Tayali
si'nin ~u'be kanahyla .. . Temimi'den rivi'tyetine gore o §6yle demi§tir : 
ibn Abbas'a <<Onlar, <;Ighklar kopard1lar. Halbuki kurtulmak. vakti de
gildi.» ayetini sordum da §Oyle dedi: <;1ghklar koparma ka<;lp kurtul
ma vakti degildi. ibn Abbas'dan rivayetle Ali ibn Ebu Talha ise buray1: 
Halbuki imdad isteme vakti degildi, §eklinde ac;1klar. ~ebib ibn Bi§r'in 
ikrime'den, onun da ibn Abbas'tan rivayetinde o, ~oyle diyor: Kendile
rine fayda vermeyecek bir zamanda <;Ighklar attllar ( ... ) uOnlar <;Ighk
lar kopard1lar. Halbuki kurtulmak vakti degildi.n a.yeti hakkmda Mu
hammed ibn Ka'b §6yle diyor: Diinya kendilerine arkasm1 dondiigii 
za·manda Allah'1 birleyen <;Ighklar attllar ve diinya onlara s1rt c;evirdigi 
bir zamanda tevbe etmekte gee; kald1lar. Katade der ki: Aztl.b1 gordiikle
rinde; nida etmenin (<;Ighklar koparmamn) yeri olmayan bir zamanda 
tevbe etmek istediler. Miicahid uOnlar <;Ighklar kopard1lar. Halbuki 
kurtulmak vakti degildi.n ayetini §6yle a<;Ikhyor: Ne kac;ma, ne de (atl
lacak <;Ighklara) ko§ma olunacak bir zaman degildi. Bu a<;Iklamanm bir 
benzeri ikrime, Said ibn Ciibeyr, Ebu Ma.lik, Dahhak, Zeyd ibn Eslem, 
Hasan ve Katade'den de rivayet edilmi§tir. MaJik'in Zeyd ibn Eslem'
den rivayetine gore o, «Halbuki kurtulmak vakti degildi.n ayetini §6yle 
anhyor: Nida edilmeyecek bir zamanda nid~ etme (<;Ighk atma) da yok
tur. ( ... ) 

uOnlar, <;Ighklar kopard1lar. Halbuki (zaman ka<;Ip) kurtulmak 
vakti degildi.n 
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4 - Kufredenler ic;lerinden bir uyanc1n1n gelmesine 
~a~m1~lardl da demi1?lerdi ki: Bu, c;ok yalanc1 bir sihirbaz
dlr. 

5 - Tannlan bir tek tann IDl 1k1ld1? Dogrusu bu, f?a1?lr
tlcl bir ~ey. 

6 - Onl•ann eleba1?lanndan bir grup; yuruyiin ve tan
nlannlz uzerinde direnin. $U.phesiz ki bu, sizden istenen 
bir ~eydir, diyerek kalk1p gittiler. 

7- Biz bunu diger dinde de i1?itmedik. Bu, ancak bir 
uydurmad1r. 

8 - Aram1~dan zikir ona rm indirilmi1?tir? Hay1r, on
lar zikrimden 1?iiphededirler. Hay1r, onlar henuz az§)blml 
tatmam11?lardl. 

9 - Yoksa 0 Aziz, Vehhab Rabb1n1n rahmet hazinele
ri onlann yan1nda m1d1r? 

10 - Yahut .goklerin, yerin ve ikisinin aras1nda bulu
nanlann mulku onlann m1d1r? Oyle ise sebeplere tevessul 
etsinler de yukselsinler bakalrm. 

11 - Onlar, burada derme c;atma gruplardan olma 
boZJguna ug11atllm11? bir ordudur. 
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i~lerinden Bir Uyanc1 

Allah TeaJa burada rnii§riklerin be§erden peygarnber gonderilrnesi
ne §a§tlklanm haber veriyor. Nitekirn ba§ka bir f..yet-i kerirne'de: «ig
lerinden bir adarna: insanlan uyar ve irnfm edenlere Rablan katmda 
yiiksek bir rnakarn oldugunu rniijdele, diye vahyetrnerniz insanlarm tu
hafma rm gitti ki kafirleT: Bu, apag1k bir biiyiidiir, dediler.» (Yunus, 2) 
buyururken burada da §6yle denilrnektedir : «Kiifredenler iglerinden 
(ve kendileri gibi be§er olan) bir uyancmm gelrnesine §a§rni§lardi da 
derni§lerdi ki: «Bu, gok yalanc1 bir sihirbazd1r. Tannlan bir tek tann 
rm k1ld1?n Tapm1lacak rn!:l!budun kendisinden ba§ka ilfl.h olmayan bir 
tek ma'bud oldugunu rnu samyor? Mii§rikler -Allah onlan kahretsin
bunu inkar etrni§ler, Allah'a §irk ko§rnaYI terkettigi igin ona §a§rm§lar
dL Putlara tapmrnaYl babalarmdan alrni§lar ve bu, kalblerine yerle§
mi§ti. Allah Rasulii (s.a .) kalblerinden bunu sokiip atrnaya ve vahda
niyyeti Allah'a tahsis etrneye gagmnca bunu biiyiik gorrnii§ler, §a§rni§
lar ve §6yle derni§lerdi: «Tannlan bir tek tann rn1 k1ld1? Dogrusu bu, 
§a§Irtlci bir §ey.n Onlarm eleba§Ilarmdan (biiyiikleri, reisleri ve efendi
lerinden) bir grup; Yiiriiyiin ve (dininiz iizere devarn edip) tannlanmz 
iizerinde direnin.» Muharnrned'in sizi gag1rrm§ oldugu tevhide icabet et
rneyin. «~iiphesiz ki bu, sizden istenen bir §eydir, diyerek kalk1p gitti
ler.» ibn Cerir, <<~iiphesiz . ki bu, sizden istenen bir §eydir.n ayetinde der 
ki: Muharnrned'in sizi tevhide gag1rrnas1 ancak onun size kar§I bir §eref 
ve iistiinliik isternesinden, sizin iginizden kendisine tfl.biler olrnasm1 ar
zularnasmdandir. Elbette biz bu konuda ona ic8.bet edecek degiliz. 

Bu Ayetin Niizul Sebebi : 
Siiddi der ki : Kurey§'ten birtak1rn kirnseler topland1lar. Ebu Cehl 

ibn Hi§arn, As ibn Vail, Esved ibn Muttalib, Esved ibn Abd Yegus Ku~ 
rey§'in ya§hlarmdan bir grup da iginde olarak onlara dahildiler. 
Birbirlerine §6yle dediler: Haydin Ebu TiUib'e gidelirn, onunla bu konu
da konu§ahrn. Bize onun hakkmda adaletle hiikiirn versin ve o bizirn 
ilahlanrn1za sovrneyi b1raksm, biz de onu ve tapmrnakta oldugu ilahm1 
b1rakahrn. Korkanz ki bu ihtiyar 6Hir, bizden ona (Muharnrned'e) bir 
zarar ula§Ir da arapla;r: Onu b1raktllar. Tf.!~ ki (arncas1) oldiigii zarnan 
onu yakalad1lar, diyerek bizi ay1plar, dediler. iglerinden Muttalib adm
daki bir adarm Ebu Talib'e gonderdiler, Ebu T9Jib'in yamna girrneleri 
igin ondan izin istedi ; bunlar kavrninin ihtiyarlan ve ileri gelenleridir. 
Senin huzuruna girrnek igin izin isterler, dedi. Ebu Ta.lib : Onlan yam
rna getir, dedi. Ebu Talib'in yamna girince: Ey Ebu T8.lib, sen bizirn 
biiyiigiirniiz ve efendirnizsin. Karde§in oglu hakkmda bize adaletle hiik
rniinii vel'; ona ernret de ilahlanrn1za sovrneyi terketsin, biz de onu ve 
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ilahm1 b1rakahm, dediler. Ebu Talib Hz. Peygambere birisini gonderip 
c;ag1rtt1. Allah Rasulii (s.a.) Ebu Talib'in yamna girince Ebu Talib: Ey 
karde§im oglu, bunlar senin kavminin ihtiyarlan ve ileri gelenleridir. 
Senden ilahlarma sovmeyi b1rakmam istiyorlar. Onlar da seni ve ilahl
m b1rakacaklar, dedi. Hz. Peygamber: Ey amca, ben onlan kendileri ic;in 
en haYirh olan bir §eye c;ag1rm1yor muyum? diye sordu. Amcas1: Onlan 
neye c;agmyorsun? diye sordu da Efendimiz: Onlara oyle bir kelime soy
lemelerini teklif ediyorum ki butiin araplar bu kelime ile onlara boyun 
egecek ve onlar bu kelime ile Acem'e sahip olacaklar, dedi. Grubun 
ic;inden Ebu Cehil: Bahan a§kma, nedir o kelime? Biz, hem o kelimeyi 
hem de on mislini soylemeye hazmz, dedi. Allah Rasulii: Allah'tan ba§
ka ilah yoktur, dersiniz, buyurdu. Ebu Cehil yiiziinii c;evirip: Bundan 
ba§ka bir §ey iste, dedi. Hz. Peygamber: Giine§i getirip avucuma koysa
mz bile sizden bu kelimenin di§mda ba§ka bir §ey istemiyorum, buyur
du. Ofke ic;inde yanmdan kalktllar. Allah'a yemin olsun ki hem sana, 
hem de sana bunu emreden ilahma kiifredecegiz (sovecegiz) diyorlard1. 
«Eleba§larmdan bir grup; yiiriiyiin ve tannlanmz iizerinde direnin. 
~iiphesiz ki bu sizden istenen bir §eydir, diyerek kalk1p gittiler.» Hadisi 
ibn Ebu Hatim ve ibn Cerir riva.yet ediyorlar. ibn Cerir'in rivayetinde 
§U fazlahk vard1r: Onlar c;Iktlklan zaman Allah Rasulii (s.a.) ·amcasmi 
«Allah'tan ba§ka il9.h yoktur.» demeye davet etti de Ebu Talib bunu 
kabul etmeyerek: Aksine, ihtiyarlann dini uzere (yim), dedi. Bunun 
iizerine «Muhakkak sen her sevdigini hidayete erdiremezsin.» (Kasas, 
56) a yeti nazil oldu. 

Ebu Ca'fer ibn Cerir der ki : Bize Ebu Kiireyb ve ibn Veki'in ... ibn 
Abbas'tan rivayetine gore o, §6yle anlatlyor: Ebu TaJib hastaland1g1 za
man Kurey§'ten bir grup yamna girdiler. Ebu Cehil de aralanndayd1. 
~iiphesiz senin karde§in oglu bizim ilahlanm1za soviiyor, §6yle §Oyle ya
piyor, §Oyle §6yle soyluyor. Ona birisini gondersen de bundan men'et
sen, dediler. Ebu Talib Hz. Peygambere haber gonderdi de Efendimiz 
(s.a.) geldi, eve girdi. Onlar ile Ebu Talib arasmda bir ki§i oturacak ka
aar bir bo§luk vard1. Ebu Cehil Hz. Peygamberin Ebu Talib'in yamna 
oturmasmdan ve Ebu Talib'in de ona kar§I §efke,tli ve yufka yiirekli ol
masmdan korkarak yerinden s1c;rad1 ve o bo§ yere oturdu. Allah Rasulii 
(s.a .) amcasmm yakmmda oturacak bir yer bulamad1 ve kapmm yam
na oturdu. Ebu TaJib kendisine: Ey karde§im oglu, senin kavmine ne 
oluyor da senden §ikayet ediyorlar? Senin onlann ilahlarma sovdiigunii, 
§6yle §Oyle soyledigini samyorlar? dedi. Onlar Hz. Peygamber hakkmda 
sozlerini c;ogalttllar. Allah Rasulii (s.a.) konu§maya ba§lay1p: Ey amca, 
ben onlann bir tek kelime soylemelerini istiyorum. 0 kelimeyi soyledik
leri takdirde araplar onlara boyun eger ve bu kelime ile acemler kendi
lerine cizye verir, dedi. Hemen onun soylecegine kulak kesilerek : Bir 
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tek kelime mi? Evet, baban a§kma on kelime bile olsa (soyleriz) nedir 
o kelime? dediler. Ebu Talib: Ey karde§im oglu, nedir o kelime? dedi. 
Allah Rasulii: ((Allah'tan ba§ka ilah yoktur.» kelimesidir, buyurdu. Bag
n§arak ve elbiselerini silkerek kalktllar. ccTannlan bir tek tann m1 kil
di? Dogrusu bu, §a§Irtlci bir §ey.» diyorlardl. i§te bunun iizerine bura
dan itibaren ccHaYir, onlar heniiz azab1m1 tatmann§lardL» ayetine ge
linceye kadarki ayetler nazil oldu. Hadisin lafz1 Ebu Kiireyb'indir. 
imam Ahmed ve Nesei de hadisi Muhammed ibn Abdullah ibn Nemir 
kanallyla ... Abbad -Abba.d'm babasmm ismi verilmiyor- dan yukar
dakine benzer §ekilde rivayet etmi§lerdir. Tirmizi, Nesei, ibn Ebu Ha
tim ve ibn Cerir hadisi tefsirlerinde Stifyan es-Sevri kanallyla ... ibn 
Abbas'tan rivayetle yukardakine benzer §ekilde zikretmi§lerdir. Tirmizi, 
hadisin hasen oldugunu sayler. 

ccBiz bunu (Muhammed'in gagmni§ oldugu Allah'1 birlemeyi) diger 
dinde de i§itmedik.>> Miicahid, Kata,de ve ibn Zeyd, onlarm son din ile 
Kurey§'in dinini kasdettiklerini sayler. Ba§kalan ise onlarm bu sozleri 
ile H1ristiyanllg1 kasdettiklerini sayler. Muhammed ibn Kfl 'b ve Siiddi 
de boyle soylemi§lerdir. Avfi'nin ibn Abb8.s'tan riv9yetine gore ccBiz 
bunu diger dinde de i§itmedik.n ayetinde H1ristiyanllk kasdedilmekte
dir. Onlar §6yle diyorlard1: l?ftyet bu Kur'F.I.n gergek olsayd1, bunu bize 
HJ.ristiyanlar haber verirdi. 

ccBu, ancak bir uydurmad1r.n ayetindeki ( j")b:. ~I ) kelimesini; 
Miicahid ve Katade ccyalann ile ibn Abbfl.s ise cciftira,n ile a<;Iklami§tlr. 

ccArannzdan zikir ona m1 indirilmi§tir?» sozleri ile onlar, kendile
rinin arasmdan Kur'an'm inzalinin peygambere tahsisini uzak gormek
tedirler. Ba§ka bir a,yet-i kerime'de onlarm §6yle dedikleri haber verilir: 
ccBu Kur'an, iki §ehrin birinden bir biiyiik adama indirilmeli degil miy
di.» Allah Teala da §6yle buyurur: ccYoksa Rabbmm rahmetini onlar m1 
payla§tlnyorlar? Diinya hayatmcta onlarm mai§etlerini Biz payla§tlr
dlk. Birbirlerine i§ gordiirmeleri igin kimini kimine derecelerle iistiin 
k1ld1k.n (Zuhruf, 31, 32). Onlar, aralarmdan Aliah Rasuliine Kur'an'm 
indirilmesini. uzak gormek suretiyle bilgisizliklerine ve ak1llarmm kit 
olduguna delalet eden bu sozleri soylediklerinde Allah TeiUfl, da §6yle 
buyurmu§tur: ccHay1r, heniiz az8b1m1 tatmami§lardL» Onlar bu sozleri 
soyliiyorlar. <;iinkii bu sozleri soyledikleri zamana kadar Allah'm azabi
m ve intikannm heniiz tatmami§lardir. <;ok yakmda cehennem ate§ine 
atllacaklan giin yalanlarmm ve soylediklerinin akibetini bileceklerdir. 

Daha soma Allah Teala beya,n buyurur ki, miilkiinde yegane ta
sarruf sahibidir. Diledigini i§leyendir. Diledigine diledigini verendir. Di
ledigini aziz, diledigini zelil k1land1r. Diledigini hidayete erdiren, diledi
gini sap1kllkta b1rakand1r. Emri ile ruhu kullarmdan diledigine indiren
dir. Dilediginin kalbini miihiirleyen O'dur. Allah'tan ba§ka hi~ kimse ar-
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tlk onu hidayete erdiremez. KuHar, hie; bir i§e malik degildir. Miilkde ta
sarruf onlara birakilmami§tlr. Ne bir zerre ag1rhgma ne de bir hurmamn 
zarma bile malik degillerdir. Bu sebepledir ki Allah Teala onlan inkarla 
§6yle buyurur: «Yoksa 0 Aziz, Vehhab Rabbmm rahmet hazineleri on
larm yanmda nnd1r?n Oyle Aziz ki, O'nun tarafl asla magh1b olmaz. Oy
le Vehhab ki, diledigine diledigini verir. Bu ayet-i kerime Allah TeiUa'
mn §U ayetlerine benzemektedir: ccYoksa onlarm miilkten bir pay1 nn 
var? Oyle olsayd1 onlar insanlara bir c;ekirdek parc;as1 bile vermezlerdi. 
Yoksa Allah'm, bol nimetinden verdigi insanlan m1 c;ekemiyorlar? Dog
rusu Biz, ibrahim soyuna da kita_b ve hikmet verdik. Ve onlara biiyiik 
bir nimet bah§ettik. Onlardan bir k1sm1 ona inand1, bir k1sm1 da ondan 
yiiz c;evirdi. <;1lgm bir ate§ olarak cehennem yeter.n (Nisa, 53-55). ceDe 
ki : Eger siz, Rabb1mm rahmet hazinelerine sahip olsaydm1z, o zaman 
tiikenir korkusuyla onlan saklardm1z. Zaten insan pek cimridir. )) (isra, 
100). Allah Teala.'mn bu sozleri, kafirlerin be§erden bir peygamber gon
derilmesini inkar ettiklerini hik9_yeden sonrad1r. Nitekim Allah Teala 
Hz. Salih (a.s.)in kavminin §6yle dediklerini haber verir: ccKitab ara
mizda ona m1 verilmi§? Hay1r, o pek yalanc1 ve §Imangm biridir. Yarm; 
kimin pek yalanc1 §Imangm biri oldugunu bileceklerdir.n (Kamer, 
25-26). 

«Yahut goklerin, yerin ve ikisinin arasmda bulunanlarm miilkii 
onlarm nnd1r? Oyleyse (gerc;ekten buna giic;leri yetiyorsa) sebeplere te
vessiil etsinler de yiikselsinler bakahm.n ibn Abba-s, Miic~hid, Said ibn 
Ciibeyr, Katade ve ba§kalan burada tevessiil edecekleri sebepler ile, go
gun yollarmm kasdedilciigini soylerler. Dahhf!.k ise §6yle der : Yedinci 
gage yiikselip c;1ksmlar bakahm. 

Daha sonra Allah Tealf!. §6yle buyurur: «Onlar, burada derme c;at
ma gruplardan olma bozguna ugratllnn§ bir ordudur.n Kendilerinden 
6nceki yalanlayan gruplar nas1l yenilgiye ugratlhp zelil kilmnn§larsa 
aym §ekilde §U izzet ve aynhk ic;inde olan yalanlayanlar ordusu da ya
kmda hezimete ugrayacak, maglub olacak ve zem k1lmacaklard1r. Bu, 
Allah Teala'mn §U kavilleri gibidir: «Yoksa onlar : Biz oc; alabilecek bir 
topluluguz mu diyorlar? Topluluklan dag1tllacak ve yiizgeri edecekler
dir. K1yamet onlann azab ile va'dedildikleri giindiir. 0 ne korkunc;, ne 
ac1 bir giindiir. (Kamer, 44-46) . 

---- iZAHI ----

Peygamberin be§erden olmasma hayrete dii§mek oldukc;a eski ve 
tekrarlanan bir hadisedir. Tarih boyunca her kavim bunu soylemi§, ilk 
peygamberden itibaren ba§hca bahaneleri bu olmn§tur. Peygamberin 
be§erden gonderilmesi tekerriir etmi§, buna kar§l be~erin itiraz1 da sii
riip gitmi§tir. 
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«Aralarmda~ bir uyanc1mn gelmesine §a§Irnn§lardl ... » 

Oysa en ma'kUl, hikmet ve mantlga en uygun §ey, gonderilen pey
gamberin kendi cinslerinden olmas1d1r. insamn nas1l dii§iindiigiinii, na
Sll duygulandlgm1 bilen, nefsani arzu ve temayiillerini hisseden, nok
san ve zaYif taraflanm, yapmak iktidarmda olup olmadlklan §eyleri ve 
onlerine c;1kacak c;e§itli sedleri ve engelleri, miisbet veya menfi harici 
te'sirleri... idrak eden bir insan. 

Cemiyet ic;inde ya§ayan bir insan -ki o da cemiyetin bir ferdidir
peygamber oldugunda, hayatl ve ya§aYl§l ile bir ornek, bir niimune-i 
imtisal olur. Herkes bilir ki, o da kendilerindendir ve onunla kendileri 
arasmda bir benzerlik ve bir alaka vardlr. 0 halde insanlar onun bizzat 
nefsinde tatbik ettigi ve kendilerini de uymaya c;agird1g1 kanuna imti
sal ile miikelleftirler. Ve onlar bu kanuna uymak kudretine sfthiptirler; 
c;iinkii onlerinde kendilerinden bir insan bunu kendi hayatmda ya§affil§ 
ve gerc;ekle§tirmi§tir ... 

Kendilerinden bir insan, kendi soylarmdan, kendi dillerini konu
§an ... Deyimlerini, orf ve adetlerini, gelenek ve goreneklerini ve biitiin 
hayatlanm bilen .. . Konu§tugu dili . bilir, anlar, kendisiyle anla§Ir, kar
§Ihkh fikir teatisinde bulunabilirler .. Bunun ic;in onunla aralannda cins 
ihtilafi, veya dil aynhg1 yahut ya§ayi§larmdaki ba§kahk yiiziinden bir 
anla§mazhk, uyu§mazhk olmaz. · 

Fakat olmas1 gereken en uygun §ey daima hayretle kar§Ilanmi§, 
tepki gormii§, tekzib edilegelmi§tir!.. Sebebi ise Allah'm Peygamber ih
tiyar buyurmasmdaki hikmeti idrak etmeyi§leri ve iistelik peygamberli
gin mahiyetini yanh§ telakki etmeleridir. R1saleti, be§eriyetin hak yol
da sevk ve idaresi olarak gorecekleri yerde, onu, · kapah ve anla§1lmas1 
imkans1z birtaklm esrar ile ku§atllmi§ hayal "olarak tasavvur ediyorlar
dl. Peygamberligi elle tutulmaz, gozle goriilmez, ne oldugu bilinmez ve 
insanlann ya§ad1g1 diinyada varhg1 hissedilmez bir hayal olarak kabul 
etmek istiyorlardl. Ve ancak o zaman onun c;agnsma, efsanevi bir nesne 
olarak uyacaklard1, nitekim bozuk akidelerini olu§turan efsanelere uya
geldikleri gibi. .. 

· Lakin Allah be§eriyetin, bilhassa son peygamberlik doneminde bu 
risaletle tabii ve gerc;ekc;i bir hayat siirmesini dilemi§tir. Tatl1, temiz 
ve iistiin seviyede bir hayat. Fakat bir vehim, bir hayal bir masal ve ef
saneler semasmda uc;an muhayyel bir §ey degil, yeryiiziinde varhg1 olan 
gerc;ek planda ... 

cc ••• Kafirler: Bu, pek yalanc1 bir sihirbazd1r ... demi§lerdir.» 
Bu sozii, Allah'm kendilerinden bir ki§iye vahiy gondermesini ya

dirgadiklan ic;in s6ylediler. Halk1 Hz. Muhammed (s.a.)den sogutmak, 
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konu§malarmda tebelliir eden apkhk ve §ahsiyetinde bilinen dogru
luga golge dii§iirmek i~in bOyle soyliiyorlardl. 

:;;uphe gotiirmeyen hakikat §U ki, Abdullah'm oglu Hz. Muhammed, 
ki onu pek iyi biliyorlard1r, hakkmda: 0 bir sihirbazd1r, o bir yalanci
dir, derken hi~ bir zaman bu sozlerinin dogrulugunu kendileri de tasdik 
etmi§ degillerdi. Bu yalam ancak havaYI buland1rmak, fikirleri kan§tir
mak i~in bir silah olarak kullanmi§lar ve boylece kendi ke~dilerini ko
rumak, bu hak akidenin tehlikesine kar§I mevkilerini muhataza etmek 
ve dayand1klan kalb degerleri ve batll prensibleri kurtarmak istemi§
lerdir .. . 

Hz. Muhammed (s.a.) ve onunla gelen islam aleyhinde menfi pro
paganda silah1m kullanmak iizere Kutey§ biiyiiklerinin kendi aralarm
da -ittifak ettiklerini daha once soylemi§tik, burada tekrar nakledece
giz. Bu silah1 kendi canlarm1 korumak ve Mekke halk1 arasmdaki mev
kilerini muhafaza etmek i~in kullamyorlardl. Aynca haec mevsiminde 
Mekke'ye gelen kabileleri de bu yeni din ve sahibinden uzakla§tlrmak 
istiyor lard1. 

ibn ishak der ki: Kurey§'ten bir grup insan, Velid ibn Mugire'nin 
meclisinde toplandllar. Velid, i~lerinde ya§h bir ki§i idi. Haec mevsimi 
gelmi§ti. Velid, onlara dedi ki: Ey Kurey§ toplulugu, haec mevsimi ba§
ladl, bu arkada§Imzm -Hz. Muhammed- yeni i§ini duymu§ olarak 
Arap temsilcileri size gelecekler. Onun hakkmda aym gorii§te birle§in. 
ihtilata dii§iip de birbirinizi yalanlaylp, birbirinizin sozii otekini reddeder 
olmasm. Dediler ki: 0 halde ey Ebu Abd§ems, sen bir §ey soyle, bize bir 
re'y beyan et; biz de onu soyleyelim. Velid: HaYir, siz soyleyin; ben din
leyecegim, dedi. 

Kurey§'liler dediler ki : Muhammed kahindir, diyelim. Velid: Hay1r, 
vallahi o kahin degildlr; biz kahinleri gordiik, onda kehanetin hi~ bir 
i§areti yoktur. Oyleyse mecnun diyelim, dediler. Velid : 0 mecnlin de
gildir, biz deliligi gordiik, tamd1k; Onda delilik emaresi asla yoktur. 0 
halde §air diyelim, dediler. Buna kar§Ihk da Velid : :;;iirin biitiin §ekille
rini, nevilerini bilmi§ tamnn§Izdir; 0 §air degildir. Bu defa : 0 halde 
sihirbaz diyelim, dediler. Velid: 0 sihirbaz da degildir. Biz sihirbazlan 
ve yaptlklan tiirlii sihirleri gormii§iizdiir. Muhammed'de sihirbazhk 
alameti mevcud degildir. Bunun iizerine dediler ki: Ne diyelim o halde, 
ya Ebu Abd§ems? Vallahi onun soziinde bir tathhk var, kokii saglam ve 
kuvvetli, dah olgun meyve ile doludur, dedi. Bu yaki§tlrdiklanmzdan 
hangisini soyleyecek olsamz, uydurma oldugu derhal bilinir. Mamafih, 
gene de en uygunu ana sihirbaz demenizdir. Onun sozii oyle bir sihirdir 

Tefstr, C : Xll :. F. 430 



6850 tBN KES!R ( Ciiz: 23; Sfire: 38 

ki, ~ocukla babay1, karde§le karde§i, koca ile kanYI, ki§i ile kabilesini 
birbirinden aYinyor, tefrika yap1yor, deyiniz. 

«Sihirbazdir» soziinde ittifak ederek dag1ld1lar. Haec mevsiminde 
insanlarm gelip ge~tigi yollarm kenanna oturup her ge~en yolcuyu, 
Hz. Muhammed hakkmda korkutmaga ve aleyhine uydurduklan iftira
lan s1ralamaya ba§lad1Iar ... 

i§te Kurey§'in ileri gelenlerince Hz. Peygambere sihirbaz, yalanc1 
demeleri boyle ba§larm§tlr. Oysa kendilerinin yalan soylediklerini de 
~ok iyi biliyorlardl .. Peygamber (s.a.)in sihirbaz ve yalanc1 olmadigim 
da ~ok iyi biliyorlar ... 

Ve Peygamber (s.a.)in kendilerini bir tek Allah'a ibadet etmeye ~a
girmasma da §a§Iyorlar. Halbuki en dogru ve dinlenip kabul edilmeye 
en laYik soz, §iiphesiz ki budur: 

cc ... Tannlan tek bir tann rm yaptl? Dogrusu bu, tuhaf bir §eydir. 
Onlardan ileri gelenler: Yiiriiyiin, tannlanmza baghhkta direnin; siz
den istenen §iiphesiz budur. Son dinde de bunu i§itmedik; bu ancak 
bir uydurmad1r.» 

Kur'an-1 Kerim bu tabii, ak1l ve mantlga yakm hakikat muvacehe
sinde ne derece deh§ete dii§tiiklerini kendine has iistiin ta'biri ile tasvir 
ediyor: ccTannlan tek bir tann m1 yaptl?» Sanki hakikat, hi~ bir insa
mn tasavvur edemeyecegi bir hayal. ccDogrusu bu, tuhaf bir §eydir.» 
( ~~ ) kelimesi, hayret ve taacciiblerinin §iddetini belirtiyor. 

Bu ayetler bize isl9"m dininin milletin kalbinde yerle§memesi ve 
herkesin atalarmdan kalma ~iiriik akidelerinde saplamp kalmain i~in 
inkarc1Iarm direnme metodlarm1 bildirmektedir. Hak sese kulak ver
meyen inkarc1lara gore, bu yeni davetin gerisinde gizli bir maksad yat
makta ve bunu ancak olaylarm i~yiiziinii iyi bilen kendileri idrak et
mektedir: 

ccOnlardan ileri gelenler: Yiiriiyiin, tannlanmza baghhkta direnin, 
sizden istenen §iiphesiz budur. .. diyerek kalk1p yiiriidiiler.)) 

Bu ne dindir, ne de akidedir. Bu ancak yap1lan davetin otesinde 
maksadh bir §eydir. Halkm ehline b1rakmas1 gereken bir §ey. Bu i§i 
erbabma ve gizli kapakh i§lerden anlayan, yap1lan manevralan bilen 
ki§ilere b1rakmah. Halk, atalarmdan kalma ftdetlerine bakmah, ilahla
nna tapmah ve bu yeni olaym arkasmdaki ile kendisini me§gul etme
meli ... Mademki ortada buna kar§I koyacak kudretli ve dirayetli ki§iler 
var; onlara giivenip halk miisterih olmah; ~iinkii bu kendilerini biiyiik 
gorenler, milletin menfaatl, akideleri ve tannlan iizerine titremekte
dirler . .. 

Bu ah§Ilagelmi§; tekerriir etmi§ bir plfmd1r. Boylelikle ta§km za
limler halk1, halkm i§leriyle ilgilenmekten, ger~egi aramaktan ve kar§l
la§tlklan miihim ger~ekleri dii§iinmekten ahkoymak isterler. Zira hal-
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km bizzat hakikatlan bilmeye c;ah§maSI, azgmlar ve ekabir tak1m1 ic;in 
tehlikedir ve milleti ic;inde bogmak istedikleri uydurmacalarm ic;yiizii- . 
nii meydana <;Ikarmaktlr. Oysa kendileri ancak halk1 hayfHi alanlarda 
ko§turarak hayatlanm idame ederler ... 

Sonra da insanlara kar§I kendilerine en yakm alan akideyi siper 
ederek, suret-i haktan goriiniirler. Kitab ehlinin akidesiyle. Bu akideye 
birc;ok uydurmalar girip onu halis tevhid akidesi olmaktan <;Ikardlktan 
sonra. .. Ve §Oyle derler: 

« ... Son dinde de bunu i§itmedik; bu, ancak bir uydurmad1r.» 
Teslis akidesi Mesih'in dininde yaygm hale gelmi§ti. Uzeyr masall 

da Yahudilik'te yayrlrm§tl. i~t~ Kurey§ biiyiikleri: «Son dinde de bunu 
i§itmedik ... » derken buna i§aret etmi§ oluyorlar. Allah'1 mutlak suret
te «bir» kabul edeni i§itmedik. Bunu Muhammed (s.a.) teblig ediyor. 0 
halde onun sozii yalan ve uydurmadan ba§ka degil. 

Gerc;ekten islam, tevhid akidesini daha onceki akidelere anz alan 
. her tiirlii hurafe, uydurma ve inhiraflardan tamamen tecrid etmek ic;in 
son derece titiz ve hassas davranrm§tlr. 

Tevhid akidesine islam bu derece ehemmiyet vermi§tir; c;iinkii tev
hid biitiin mevcudatm temeli olup bu varhk ana ac;1k ve kuvvetli ola
rak §ehadet eden ilk ve en biiyiik bir hakikattlr. Tevhid aym zamanda 
oyle bir kaidedir ki; akide ve hiikiimleri ile biitiin be§eriyetin hayatl an
cak onun iizerine kuruldugu zaman devam edebilir. 

Bu tevhid akidesine kar§I Kurey§'in gosterdigi tepkiyi ve tannlarm 
tek bir tann yap1lmasm1 hayret ve deh§etle kar§1lad1klanm ve Kurey§'
ten evvel c;aglar boyunca biitiin peygamberlere kar§I mii§riklerin ayak 
direyi§ini ve her peygamberin bu hakikat iizerindeki Isr9.nm, her pey
gamberligin bu temel iizerine k9Jm oldugunu, bu hakikatm be§erin 
kalbine yerle§mesi ic;in her zaman sarfedilen biiyiik c;abalan ifade eder
ken bu gerc;egin degerini belirtmede biraz daha geni§ ve derinlemesine 
bilgi vermekte isabet vard1r. 

Tevhid akidesi ilk ve en biiyiik hakikatt1r ki varhk onun iizerine 
kurulmu§, varhktaki her §ey ana ~~hidlik yapmi§tlr .. . 

A<;1kc;a gordiigtimtiz bu kainata htikmeden tabiat kanunlarmdaki 
birlik ve btittinliik gosteriyor ki bu kanunlan te'sis eden irade birdir. 
Kainatm neresine baksak bu hakikatle yiizyilze geliyoruz; kanunun 
birligi hakikatlyla irftdenin birligini i§aretleyen birlikle . ... 

Bu kainatta ne varsa hepsi devamh ve muntazam bir hareket ha· 
lindedir. Atom -ki kain~Htaki canh cans1z her §eyin ilk birimidir- de
vamli olarak hareket etmektedir. Bu atom protonlardan olu§an c;ekir
degin etrafmda hareket eden elektronlardan meydana gelmektedir. Ni
tekim yrld1zlar da gtine§ etrafmda, giine§ manzumesinde donmektedir. 
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Giine§ manzumesi ve YJ.ldlz kiitlelerinden terekkiib eden Saman Yolu 
da kendi yoriingesinde doniip dola§maktadlr. Y1ld1zlar, giine§ ve Saman 
Yolunda donii§ istikameti aym yondedir, batldan doguyad1r; saat yel
kovammn yoniiniin aksine. 

Yerkiiresini ve oteki gezegenleri viicuda getiren unsurlar birdir. 
Y1ld1zlann unsurlan yeryiiziiniin cte unsurland1r. Unsurlar atomlardan 
olu§maktadlr. Atomlarsa elektronlardan, protonlardan ve notronlardan 
meydana gelmektedir . .. Bunlann hepsi istisnas1z olarak bu temel un
surlardan olu§ur. 

Maddenin bu iig temel unsura irc9, edildigi bir vakitte ilim adam
Ian kuvvetleri bir tek asla dayamaktad1rlar: l§lk ve 1s1. 

Bunlarm hepsi bir tek kuvvetin miiteaddid §ekilleridir. Elektronik 
cazibe kuvvetinin. Biitiin bunlar aym h1zla seyreder ve aralanndaki 
fark bir dalga degi§ikliginden ba§ka degildir. 

Madde iig temel unsurdan olU§Ur. Enerji, manyetik dalgalardan 
meydana gelir. 

Einstein gelir ve kendi izafiyet nazariye:;;inde madde ile kuvvetler 
arasmda mukayese yaparak der ki: Madde ile kuvvetler birbirinin aym
dlr. Yap1lan deneyler onun bu iddiasm1 dogru <;1kanr. Son olarak yapl
lan tecriibeler bu diinyamn i§itec~gi yiiksek sesle onun iddiasm1 tasdik 
eder. Bu da atomun bomba halinde patlamas1d1r. 

«~u halde madde ile kuvvetler e§ittir.» 
i§te kainatm meydana geli§iyle ilgili olarak son tecriibeler netice

sinde insamn ortaya koydugu vahdet ... Devamh hareket kanununda 
i§aret ettigimiz gibi kainatm nizammda ag1kga goriilen bir vahdet var
dlr. Sonra kainatta hie; bir §eyi dl§mda b1rakmayan §U miikeinmel ve 
muntazam hareke.t. Hie; bir §ey digerine c;:arpm1yor. Biitiin kainatta ca
ri alan bu hareketler arasmda muvazene ... Oyle ki her, §eyin birbirini 
engellemeden, birbirine c;:arpmadan seyrine devf!.m etmesi... Bunun en 
uygun misali §U goriilen gezegenler, YJ.ldlzlar ve saman yolland1r. Bun
lar uzayda yiizmektedirler : «Her biri bir yoriingede yiiriirler.» 

Bu hadiseler ac;:lkc;:a gosteriyor ki; bunlan fezada yiiriiten ve hare
ketlerini, mesafelerini ve mevkilerini tanzim eden zat birdir, iki olamaz, 
kudret elinin altmdaki bu varhklarm m~.hiyet ve tabiatlm bilmekte ve 
bu hayretengiz kainatm 6ziinde biitiin bunlan takdir etmi§ bulunmak
tadlr. 

Bu kainatm nizammm ortaya koydugu ve her §eyin §ahidlik yaptl
gl birlik hakikatlm incelemede bu k1sa i§aretle iktifa edecegiz. 

Bu 6yle bir hakikattlr ki, be§eriyetin nizfl,ml ancak bunun iizerine 
kurulursa ayakta durur. Bu gerc;:egin insamn vicdfmma yerle§mesinin 
ehemmiyeti biiyiiktiir. insanlarm hem c;:evrelerindeki kainatl iyi deger-
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lendirme, hem bizzat kendilerinin bu kainat i~indeki yerlerini bilme ve 
hem de i~indeki e§ya ve canlllarla alan biitiin alakalanru tesbit etme 
bakurundan miihimdir. Sanra tek Allah'1 bilme ve O'nunla. alan irtibat
lannm ve O'ndan ba§ka bu varllkta canll cans1z ne varsa hepsiyle alan 
il~ilerinin hakikatmi bilme ... Biitiin bunlar insanlarm duygulanm §e
killendirme ve hayatm her safhasm1 geregi gibi tasavvur etme yoniin
den son derece miihimdir. 

Tek Allah'a iilanan ve bu tekligin manasrm idrak eden mii'min, 
Rabbi ile alakasm1 bu esas iizerine kurar ve Allah'tan ·ba§ka insanlar ve 
diger yaratlklarla ilgisini yerli yerince tanzim eder. Bunun tabii neticesi 
olarak da giic; ve kuvveti, his ve dii§iinceleri muhtelif miza~lara sahip 
~e§itli tannlar arasmda dag11lp gitmez. Allah'm yarattlg1 e§ya arasmda 
maddi ve ma'nevi varllklan pan;alamp kaybaltnaz ... 

Allah'm birligine inanmak bu tek varllgm ana kaynag1dlr. Bir mii'
min, varllk ve andaki canll cans1z mevcudatla tam§arak, anla§arak, yar
chtnla§arak, iilfet ve mahabbetle muamele yapar. Hayata bir tat ve bir 
§ekil verir ki, bu birlige inanmayan ki§inin kalbinde boyle bir ma'nevi 
haz ve zevk yaktur. !mandan nasibi almayan insan kendisi ile ~evre
sindekiler arasmda bu ilgiyi kurarp.az ve bu tadl tadamaz. 

Kainata hiikmeden ilahi kanunun birligine inanan kimse, Allah'm 
kendisine hitab eden kanun ve ta'limatmi· bamba§ka bir tarzda telakki 
eder ve be§eriyetin hayatma hiikmeden kG. .. 1unu ile biitiin kainata ha
kim alan kanunu arasmda bir ilgi kurar ve Allah Teala'nm kanununu 
tercih eder; ~iinkii bu kanundur ki be§erin hareketiyle biitiin kainatm 
hareketi arasmdaki birlik ve ahengi saglar. 

Hulasa, bu ger~egi idrak etmek insan vicdanmm huzura kavu§ma
Sl, istikamete ermesi, aydmllga ~1kmas1, c;evresini ku§atan kainata inti
bak ederek ya§amas1 ve hareketini bu kainatm hareketine gore ayarla
masi i~in elzemdir. Bu sayede kendi ile Yaratam arasmdaki irtibat vu
zuha ka vu§ur ve gene kendi ile diger kainat arasmdaki alaka, sanra 
kendisiyle bu kainat ic;indeki canlllar ve e§ya arasmdaki alakalar a~Ik
hga kavu§ur ve bunun neticesi alarak da hayatm her safhasmda ahlaki, 
i~timai ve en geni§ anlannyla insani geli§meler husule gelir. 

Bundan dalay1 tevhid akidesinin kalblere iyice yerle§tirilmesine ~ak 
onem verilmi§tir. Her risalet ve her peygamber doneminde devamh ve 
1srarh §ekilde bu hususta ~aba harcanmi§tlr. Peygamberlerin (a.s.) hi~ 
yllmaks1zm kelime-i tevhidi tebligde isdr etmeleri de bu sebepteridir. 

Kur'an-1 Kerim'in biU}§,s~ Mekke'de inen surelerinde tevhid mese
lesini tekrar tekrar artaya kaydugu ve bu vadideki titizlik, cihad ve 
gayretler a~1kga goriilmektedir. Medine'de inen surelerde de i§ledigi ka
nulara miinasib alarak tevhid meselelerine yer verilmektedir. 

i§te mii§riklerin bu kadar hayret ve taacciiblerine sebep olan ve bu 
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yiizden Peygamber (s.a.) ile ugra§malanna, ona kar§I koyup olanca ezi
yetleri reva g6rmelerine ve halkl da onun daveti hakkmda deh§ete du
§Urmelerine ve her vesile ile bu davttyl kabulden vazgec;irmeye c;ah§ma
lanna yol ac;an ve Hz. Muhammed (s.a.)in 1srarla uzerinde durdugu 
hakikat budur. 

Bundan sonra Hz. Muhammed (s.a.)in Peygamber sec;ilmesine §a§
maya ba§lad1lar : 

<<Kur'an, aram1zdan Muhammed'e mi indirilmeliydi?» 
Oysa bunda hie; bir §ey yoktu §a§llacak. Fakat hased vard1. Bu ha

sed onlan inadc;1hga, dikba§hhga ve husumete surukluyordu. 
ibn ishak der ki: Bana Muhammed ibn Muslim ibn ~ihab ez-Zuhri 

haber verdi; kendisine de ibn ~ihab anlatrm§ ki: Ebu Sufyan ibn Harb, 
Ebu Cehil ibn Hi§am ve Beni Zehre'den Ahnes ibn ~ureyk ibn Amr ibn 
Vehb es-Sakafi bir gece c;1k1p geceleyin evinde namaz k1lmakta olan Al
lah'm RasUlunu dinlemeye giderler. Her biri bir yere oturup dinlemeye 
ba§lar. Hie; biri digerinin oturdugu yeri bilmez. Gece sabaha kadar pey
gamberi dinlemeye devam edip, tan yeri agarmca dag1hrlar. Yolda bu
lu§urlar ve birbirlerini kmamaya ba§larlar. ic;lerinden biri: Bir daha 
yapmaym; baz1 genc;leriniz sizi g6rur de aklma ba§ka bir §ey gelir, der .. 
Sonra dag1hp giderler. Ertesi gece olunca her biri aym yerine oturur, 
gece sabaha kadar Peygamber (s.a.)i dinleyip dag1hrlar. Yolda birle§ir, 
birbirlerine ilk gecede s6ylediklerini sayler ve dag1hrlar. Nihayet uc;un
cu gece yine herkes yerine oturur ve §afak atmcaya kadar peygamberi 
dinler, dag1hrlar. Yolda birle§irler. Bu defa derler ki: Bir daha d6nup 
onu dinlememeye and ic;meden buradan aynlmayacag1z. And ic;er veda
glhrlar. Ertesi giin Ahnes ibn ~ureyk eline bastonunu ahr, Ebu Sufyan'
m evine gider ve der ki: Bana haber ver ey Ebu Hanzele; Muhammed'
den i§ittiklerin hakkmdaki g6ru§tin nedir? 

- Ebu Sufyan cevaben: Andolsun ki, bildigim ve meramm1 anladl-
. g1m birtak1m §eyler de i§ittim ,manasm1 ve meramm1 anlayamad1g1m ba

Zl §eyler de i§ittim, dedi. Ahnes ona: Sellin yemin ettigine yemin ederim 
ki ben de aynen 6yleyim, dedi. Ravi der ki: Sonra Ahnes c;1k1p Ebu Ce
hil'in evine gitti ve ona: Ey Ebu Hakem; Muhammed'den i§ittiklerin 
hususunda ne dersin? dedi. Ebu Cehil: Ne i§ittik ki? Biz Abd Menaf 
ogullan ile §eref kavgas1 yaptlk. Onlar yedirdi ise biz de yedirdik, on
larm ta§1d1gm1 biz de ta§ldlk ve onlarm verdigi kadar biz de verdik, ni
hayet kervamn hizasma gelip onlarla atba§l beraber olunca: Bizden, 
kendisine g6kten vahiy gelen bir peygamber c;1ktl, dediler. Biz ne bile
cegiz bunu? Andolsun ki ona asla inanmaz ve onu tasdik etmeyiz. Bu-

. tt;un uzerine Ahnes kalk1p gitti. .. 
... . G6ruldugu gibi hasedden ba§ka degil. Ebu Cehil'i hakk1 itiraftan 
ahkoyan hased. 0 hak ki, Ebu Cehil onunla sava§ml§ ve uc; gun ustuste 
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ona maglub olmu§tur. Hz. Muhammed'in hie; kimsenin ummad1g1 en 
yiice makama ermesini c;ekemeyen hased. ~u yolda soylenmelerinin 
s1rr1 da bu: 

«Kur'an aramizdan Muhammed'e mi indirilmeliydi?n 
i§te bunlard1r §6yle soyleyenler : «Bu Kur'an, iki §ehrin birinden 

bir biiyiik adama indirilmeli de gil miydi? » 
iki §ehirden maksadlan da Mekke ve Taif'tir. Mii§riklerin ileri ge

len biiyiikleri ve hakim tak1m1 bu iki §ehirde bulunuyordu. Bunlar, ye
ni bir peygamberin gelme zamanmm hulul ettigini duyduklarmda, din 
kanallyla ba§a gec;mek hevesinde idiler. Ve Yiice Allah, ilmi ve hikme
tiyle Hz. Muhammed'i peygamber sec;tigi, iizerine rahmetinin kapilan
m ag1p, ba§kalan degil yalmz onun lay1k oldugu feyiz ve bereketleri iis
tiine sac;t1g1 zam~n hased ve kibirlerinden §a§kma donmii§lerdir. 

Deminki sorularma alay, hakaret, ihtar ve tehdid kokan bir red 
cevab1 veriliyor: 

« ... Hay1r; bunlar Kur'an'1m1zdan §iiphededirler. HaYir; azablffilZl 
heniiz tatmami§lardl.» 

Onlar soruyorlar: «Kur'an aramizdan Muhammed'e mi indirilme
liydi?n Oysa kendileri bizzat Kur'an'dan §iiphe ediyorlar. O'nun Allah 
katmdan olduguna kesinlikle inanmi§ degiller. Her ne kadar onun ha
kikatmda tarti§maya girseler de. Kur'an insanlarm bilip all§ageldikle
rinin iistiinde bir mahiyete sahiptir. 

Sonra Kur'an hakkmdaki sozlerinden ve o husustaki §ek ve §iip
helerinden sarf-1 nazarla azab tehdidlerine gec;iliyor: 

« ... Hay1r; azablffilZl heniiz tatmaffil§lardl.» 
Sanki denmi§ oluyor ki: Onlar istedikleri gibi konu§uyorlar; c;iin

kii heniiz azabimizdan uzakt1rlar. Lakin onu bir tadarlarsa o zaman oy
le ulu orta konu§amazlar; zira o zaman bilecekler ... 

Daha sonra aralanndan Hz. Muhammed'i peygamber sec;erek ona · 
ihsan ettigi rahmeti c;ok gorenlere §6yle bir soru ile kar§Illk veriliyor: 
Allah'm rahmet hazinelerine malik midirler ki, ondan kime veriliyor, 
kime veriimiyorsa miidahale ve tahakkiime k1yam ediyorlar?... (Sey
yid Kutub, Fi Zilal'Il-Kur'an, XII, 362-371). 

----------•000•-------
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12 - Onlardan once, Nuh kavmi, Ad ve kaz1klar sahibi 
Fir a vun da yalanlam1~tl. 

13- Semfid, Lfit kavmi ve Eyke halk1 da. i~te onlar, 
ayn topluluklard1. 

14- Hepsi de peygamberleri yalanlad1lar. Ve bu yuz
den azabl hak ettiler. 

15- Bunlar, bir tek t;agbk beklemektedirler ki, onun 
bir an bile gecikmesi yoktur. 

16- Ve dediler ki: RabblffilZ, hesab gununden once 
bizim payimiZl c;abukla~tlnver. 

17 - Onlann soylediklerine sabret ... 

Onlardan Oncekiler 

Allah Tea.la burada peygamberleri yalanlamalan ve onlara muha
lefet etmeleri yliziinden gec;mi§ nesillerin ba§ma gelen az9~b, ceza ve · 
musibetleri haber veriyor. Onlarm k1ssalan miiteaddid yerlerde geni§c;e 
gec;mi§ti. 

<<i§te onlar ayn topluluklardl.» Sizden daha c;oktular. Kuvvetleri 
sizden daha fazlayd1. Mallar ve c;ocuklar yoniinden de sizden fazlaydi
lar. Rabbmm emri geldiginde onlan Allah'm az9,bmdan bunlann hie; 
birisi koruyamad1. «Hepsi de peygamberleri yalanlad1lar. Ve bu yiizden 
azabl hak ettiler.» Allah Teala burada onlarm yok edilmelerinin ancak 
peygamberleri yalanlamalan yU.ziinden oldugunu haber veriyor. 0 hal
de muhatablar bundan §iddetle sakmsmlar. 

<<Bunlar, bir tek c;1gllk beklemektedirler ki, onun bir an bile gecik
mesi yoktur.» Zeyd ibn Eslem'den rivayetle M9Jik der ki: Onun hie; bir 
istisnas1 yoktur. Onlar ancak kiys,metin kendilerine ans1zm gelmesini 
beklemektedirler. Halbuki onun alametleri belirmi§tir. 0 son derece 
yakla§IDI§tlr. Ayette zikredilen c;1ghk; Allah Teala'nm isratil'e uzun 
tutmasm1 emredecegi korkutucu nefhad1r. Allah Tea~a'mn istisna et
tikleri di§mda gokler ve yeryiizii halkmdan korkmad1k kimse kalmaya
caktlr. 

«Ve dediler ki: Rabb1rmz, hesab giiniinden once bizirri paYimizi c;a
bukla§tlnver.» ayetinde Allah Teala, kendi aleyhlerine az?lhn c;abuk
la§tmlmasmi isteyen mii§rikleri inkarla kar§Ilamaktadlr. Ayetteki 
( .kA!I ) kelimesi, kitabd1r. Bunun, pay anlamma oldugu da soylen
mi§tir. ibn Abbas, Miicahid, Dahhak, Hasan ve birc;oklan onlarm, aza
bm c;abukla§tmlmasmi istediklerini sayler. Katade onlarm §6yle dedik-
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lerini de ilave eder: «Allah1m1z, eger bu, ger~ekten senin katmdan ise 
bize gokten ta§ yagd1r, yahut ac1kll bir azab getir.» (Enfal, 32). Onla-

. rm, cennetten paylarmm ~abukla§tmlmasmi istedikleri de soylenmi§
tir. ~ayet mevcud ise buna diinyada kavu§mak istemi§lerdir. Onlarm 
bu istekleri, yine cenneti uzak gormeleri ve yalanlamalan kabilinden
dir. ibn Cerir: Onlar haYir olsun, §er olsun hak ettiklerinin dti.nyada 
iken ~abukla§tlnlmasmi istemi§lerdir der ki, onun bu a~1klamas1 gti.zel 
bir a~1klamad1r. Dahhak ve ismail ibn Ebu Halid'in soyledikleri de bu 
anlamdadlr. En dogrusunu Allah bilir. Onlar alay ve uzak gorme kabi
linden bu sozleri soyledikleri zaman Allah TeiUa da Rasulti. (s.,a.)ne on
larm eziyyetlerine sabretmesini emretmi§, bu sabrma kar§Illk ona gti.
zel ak1bet, yard1m ve zaferi mti.jdelemi§tir . 

... Ve gii<;lii kulumuz Davud'u hatlrla. Muhakkak ki o, 
hep AH~h' a yonelirdi. 

18- Biz, ger~ekten daglan onun buyruguna verm;i~
tik. Sabah ak~am tesbih ederlerdi. 

19 - Ku~lan da toplu olarak. Her biri ona yonelmi~ti. 
20- Onun miilkiinu peki~tirmi~, kendisine hikmet ve 

kesin soz soyleme hakln vermi~tik. 

Giiftlii Kulu~uz Davftd (a.s.) 

Allah Teala burada kulu ve el~isi Dfwud (a.s.)un gti.~lti. oldugunu 
haber veriyor. Gti.~lti. olmas1, ilim ve ameldeki kuvvetidir. ibn Zeyd ve 
Sti.ddi ayetteki ( ...u )'1 ) kelimesini kuvvet ile a~lklaml§lar, ibn Zeyd 
pe§inden «Gogti. gti.cftmti.zle Biz kurduk ve Biz geni§ klidrete sahibiZ.l> 
(Zariyat, 47) ayetini okumu§tUr. Mti.cahid ise kelimeyi Allah'a itaatta 

· gti.~lti. olmakla a~1klar. Katade der ki: Davud'a iba.dette gti.~lti.lti.k, is
lam'da anlayi§ verilmi§ti. B1ze anlatlld1gma gore Hz. Davud (a:s.) gece
nin ti.~te birini ibadetle ge~irir, senenin yansmda da oru~ tutarnn§. Bu; 
Allah Rasulti. (s.a.)nden rivayet edilen Buhflri ve Mti.slim'deki bir ha
diste de sabittir. Buna gore Allah Rasulti. (s.a.) §oyle buyurmu§tur: 
Namazlarm Allah'a .en sevimli olam, Davud'un namaz1d1r. Oru~larm 

Allah'a en sevimli olam da yine Davud'un orl,lcudur. Gecenin yansm1 
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uykuyla gec;irir, uc;te birini ibadetle gec;irir, sonra tekrar altlda bjrinde 
uyurdu. Bir gun oruc; tutar, bir gun iftar ederdi. Du§manla kar§Ila§tl
gi zaman asla kac;mazd1. ~uphesiz o butiin i§ ve durumlannda Allah'a 
donup yonelirdi. 

ccBiz, gerc;ekten daglan onun buyruguna vermi§tik. Sabah ak§am 
tesbih ederlerdi.» Allah Teala daglan Hz. D~tvud'un buyruguna vermi§
ti. Onlar Hz. Davud ile beraber gune§in dogmas1 s1rasmda ve giinduzun 
sonunda tesbih ederlerdi. Nitekim ba§ka bir ayet-i kerime'de §6yle buy
rulur: «Ey daglar onunla Davud'la beraber siz de tesbih edin. Ve ora
da ku§lara da.» (Sebe', 10). Aym §ekilde ku§lar da Hz. Davud'un tes
bihi ile birlikte tesbih eder, onunla beraber Zebur'u tekrarlarlardL Hz. 
Davud Zebur okurken gokte uc;makta olan ku§lar ona ugr?.~'!P sesini 
i§ittikleri zaman gidemezler, havada dururlar, onunla beraber tesbih 
getirirlerdi. Yuce daglar da ona cevab verip onunla birlikte Zebur'u 
tekrarlar, ona tabi olarak tesbih getirirlerdi. · 

ibn Cerir der ki: Bize Ebu Kureyb'in .. . ibn Abb9.s'tan rivayetine 
gore Ummuhani, Allah Rasulii (s.a.)nun Mekke'nin fethi gunu ku§luk 
vaktinde sekiz rek'at namaz k1ld1gm1 soylemi§tir. ibn Abbi3.s der ki: Bu 
saatta namaz oldugunu sanrm§tlm. Allah Teala : ((Sabah ak§am tesbih 
ederlerdi.» buyuruyor. Yine ibn Cerir'in Said ibn Eb1 ... Arube kanally
la ... Abdullah ibn :aaris ibn Nevfel'den riv9yetine gon~ ibn Abbas ku§
luk namazm1 k1lmazm1§. Abdullah ibn Hi'l.ris §6yle anlatlyor: Onu Um
muhani'nin yanma getirdim ve: Bana haber vermi§ oldugun hadisi (ve
ya olaYI) §Una da haber ver, dedim. Ummuhani §oyle' anlattl: Mekke'
nin fethi gunu evimde Allah Rasulu (s.a.) yamma girdi. Bir kaba su 
doldurulmasm1 emretti. Sonra bir ortii getirtti ve benimle arasma ge
rerek gusletti. Suyu evin bir ko§esine serpti. Sekiz rek'at namaz k1ld1. 
Bu, ku§luk vaktindeydi. Bu namazm k1yam1, rukuu, secdesi, ka'desi bir
birine yakmd1. ibn Abbas : ~uphesiz ben iki levha arasmdakileri oku
mu§umdur (bununla Kur'an'1 kasdediyor olmall) §U ana kadar ku§luk 
namazm1 bilmiyordum. Orada: «Sabah ak§am tesbih ederlerdi.» aye
tini okur ve: i§rak namaz1 nerede? derdim. Bundan sonra ibn Abbas, 
bunun i§rak namaz1 oldugunu soylermi§. 

ccKU§lan da (havada hapsedilmi§ bir halde) toplu olarak her biri 
- ona yonelmi§ti.» Davud'a tabi olarak tesbih eder, ona itaat eder haldey-
- diler. Said ibn Cubeyr, Katade ve Malik'in Zeyd ibn Eslem ve ibn Zeyd'-

den nakillerine gore ayetteki ( '-''Ji ) kelimesi; it9~at eden, anlaml-
nadlr. · 

ccOnun miilkunu peki§tirmi§ (krallarm ihtiyfi,c; duyacag1 her §eyin 
en mukemmelini ona vermi§)tik.» Mucahid'den rivayetle ibn Ebu Ne
cih, onun dunya halkmm saltanat yonuyle en gu~liisfr oldugunu say
ler. Suddi Hz. Davud'u her glin dort bin ki§inin korudugunu sayler. Se-
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lef'ten birisi der ki: Bana ula§tlgma gore her gece onun muhafizlan
run saYISI otuz uc;: bin ki§i imi§. Bu muhat1zlara gelecek seneye kadar 
bir daha nobet ge~mezmi§. Bir ba§kas1 ise onu, silahlanm, ku§~mmi§ 
kirk bin ki§inin korudugunu sayler. 

ibn Cerir ve ibn Ebu Hatim'in Alba' ibn Ahmer kanallyla ... ibn 
Abbas'tan rivayetlerine gore israilogullarmdan iki ki§i Hz. Davud (s.a.) 
un huzurunda davac1 olmu§lar. ~irisi digerinin bir inegini gasbettigi
ni iddia ederken digeri bunu inkar etmi§. Davacmm delili yokmu§. Hz. 
Davud onlarm durumu hakkmda hukum vermeyi te'hir etmi§. Gece 
oldugunda Hz. D9,vud (a.s.)a uykusunda davac1Yl oldurmesi emredil
mi§. Gunduz olunca Hz. Dfwud, o ikisini getirtmi§ ve davacmm oldu
rUlmesini emretmi~ : Davac1: Ey Allah'm peygamberi, §U adam benim 
inegimi gasbetmi§ken beni. nic;:in oldurtuyorsun? diye sormu§ da Hz. 
Davud: ~uphesiz Allah Teala bana seni oldurtmemi emretti. Hie; §U.phe 
yok ben seni oldurtecegim, demi§. Davac1 §6yle demi§: Ey Allah'm pey
gamberi, Allah'a yemin ederim ki Allah sana benim oldurUlmemi bu 
adama kar§I davac1 olmam yuzunden emretmi§ degildir. ~uphesiz ben 
davamda dogru soyluyorum. ~u kadar var ki ben, bu adamm babasm1 
ani bir baskmla oldurmU.§tUm ve bunu hie; kimse ?issetmemi§ti. Hz. 
Davud emretmi§ ve o adam ol.durUlmU.§. 

ibn Abbas der ki : Hz. Davud israilogullan ic;:inde heybetli kilmmi§
tl. i§te Allah Teala'mn: «Onun mUlkunu peki~tirmi§tik.» kavli budur. 

«Kendisine hikmet vermi§tik.» Mucahid bir keresinde : Burada an
laY!§, akll ve kavrama gucu kasdediliyor derken bir ba§ka seferinde 
hikmet ve adaletin, diger bir keresinde de dogrulugun (hukumde isa
betin) kasdedildigini sayler. Kat9.de ise buradaki hikmet'in Allah'm ki
tabi ve Allah'm kitabmm ic;:indekilere uymak oldugunu sayler. Suddi 
hikmeti peygamberlikle tefsir etmi§tir. 

Kadi ~ureyh ve ~a'bi «Ve kesin soz soyleme hakk1 vermi§tik.» aye
tindeki ( ~ lh,;JLJ...aj ) ~n §9,hidler ve yeminler oldugunu soylemi§ler
dir. Katade .der ki : Davac1ya dU.§en iki §9,hid getirmektir. Yoksa davall 
yemin ettirilir. i§te peygamberlerin ve rasullerin - veya inananlar ve 
salihler demi§tir- kesin olarak. kendisiyle hukum verdikleri ((kesin SOZ» 
budur. K1yamet gunune kadar bu iimmetin hukum vermesi de boyle
dir. Ebu Abdurrahman SUlemi de boyle soylemi§tir. Mucahid ve Suddi 
ise «kesin s6z»U.n hukum vermede isabet etme ve anlaYI§ oldugunu soy
lemi§lerdir. Yine Mucahid bunun soz ve hukum vermede kesin soz soy
leme oldugunu sayler. «Kesin s6z» butiin bunlan ic;:ine almaktad1r ve 
ibn Cerir de bu gorU.§U. tercih etmi§tir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Orner ibn ~ebbe en-Nemiri'nin .. . Ebu 
Musa (r.a .)dan rivayetine gore; o, §6yle demi§tir : Soze «imdi diye qa§

') 
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layanlarm ilki, Hz. ·Davud (a.s.)dur, i§te «kesin sozn budur. ::}a'bi de 
«kesin sozntin, «imdi» diyerek «emm9, ba'dun ile soze ba§lamak oldugu
nu soylemi§tir. 

21 ---:---Sana davac1lann haberi ula~t1 m1? Hani onlar 
ma'bedin duvanna tirmamm:~lardi. 

22- Davfi.d'un yan1na girmi~lerdi de o, kendilerinden 
iirkmi.i~tii. Demi~lerdi ki: Korkma, i:ki davac1; birimiz biri
mizin ha:lcluna tecaviiz etti. Sen aram1zda hak ile hiikiim 
ver. Ve ondan aynlma. Bizi, dogru yolun ortasrp.a ilet.· 

23- Ger<;ekten bu, karde~imdir. Onun doksan dokuz 
di~i koyunu, benim de bir tek di~i koyunum var. Onu ba
na ver, dedi ve soyle~mede beni yendi. 

24 ~ 0 da dedi ki: Senin di~i koyun un u, k.endi di~i ko
yunlanna katmak i<;in isteme'kle sana zulmetmi~tir. Dog
rusu ortak'Qilann <;ogu bi:rbirinin hakk1na tecaviiz eder. 
Ancak inanm1~ olup salih ameller i~leyenler miistesnadir. 
Ama onlar pek azd1r. Davfi.d, kendisini imtihan ettigimizi 
zannederek Rabb1ndan magfiret diledi. Rii.l~fi.'a · kapana
rak Allah' a yoneldi. 

25- Bunun iizerine Biz de onu bag1'~lad1k Onun i<;in 
~iiphesiz ki katim1zda yiiksek bir makam ve giizel bir so-
nu«; vardlr. 
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Davacllann Haberl 

Mtifessirler burada, ~ogunlugu israiliyattan almma bir k1ssa zik
rederler. Bu konuda Ma'sum (Hz. Peygamber)dan uyulmas1 gereken 
bir hadis varid olmw~ degildir. ibn Ebu Hatim de burada isnadl sahih 
olmayan bir hadis rivayet etmi§tir. ibn Ebu Hatim bu hadisi Yezid er
Ruka§i kanahyla Enes'ten rivayet etmektedir. Bu Yezid her ne kadar 
Salih bir ki§i ise de imamlar katmda onun hadisi ZaYif kabul edilmi§tir. 
DolaYISiyla bu k1ssanm sadece okunmas1 ve bilgisinin Allah'a havale 
edilmesi en uygun olarud1r. ~tiphesiz Kur'an haktlr ve onun ihtiva et
tigi §eylerde haktlr. 

«Davud'un yaruna girmi§lerdi de o, kendilerinden tirkmti§tti.>> Hz. 
D~vud (a.s.) o s1rada mihrabmda idi. Mihrab1 (ibMet etmekte oldugu 
yeri) evindeki en §erefli yer idi ve o gun yamna kimsenin girdirilme
mesini eniretmi§ti. Birden mihrabmda yaruna tlrmanan ve durumlan
m ona sormak i~in yaruna gelen iki ki§i oldugunu hissetti ve i§te bun
dan tirktti. 

( ... ) 
«Davud, kendisini imtihan ettigimizi zannederek Rabbmdan mag

firet diledi. Rtiku'a, (sonra da secdeye) kapanarak Allah'a yoneldi.» 
Burada Hz. Davud'un once rtiku' etmi§, sonra da secdeye kapannn§ ol
masi muhtemeldir. Onun tam kirk sabah secdede devftm ettigi anlatl
hr. «Bunun tizerine Biz de onu bag1§lad1k.» Allah Teala Hz. Davud'un; 
~tiphesiz ki iyilerin iyilikleri, Allah'm yakmhgm1 kazannn§ . olanlarm 
kottiltikleri (gtinahlan) mesabesindedir, §eklinde ifade edilen bir kusu
runu bagi§lann§ olmahd1r. 

imamlar -Allah onlardan ho§nud olsun- Sad suresindeki bu sec
denin azimet secdesi olup olmadlgmda ihtilaf etmi§lerdir. imam ~afii'
nin mezhebindeki yeni gorti§ti Sad suresindeki secdenin azimet secdesi 
olmaYIP §tiktir s'ecdesi oldugu §eklindedir. Bunun delili, imam Ahmed'
in rivayet etmi§ oldugu §U hadistir: Bize ismail ibn Uleyye'nin Eyylib'
dan, onun da ibn Abbas'tan rivayetine gore o, Sad suresindeki secde 
hakkmda §6yle demi§: Azimet secdelerinden degildir. ~u kadar var ki 
Allah RasUlti (s.a.)ntin bu ayette secde ettigini gordtim. Hadisi Buhari, 
Ebu Davud, Tirmizi ve tefsir babmda Nesei, Eyyub kanahyla rivayet 
etmi§lerdir. Tirmizi, hadisin hasen ve sahih oldugunu sayler. Bu aye
tin tefsirinde Nesei der ki: Bana ibrahim ibn Hasan'm ... ibn Abbas'tan 
rivayetine gore Hz. Peygamber (s.a.) Secde suresinde secde etmi§ ve 
§6yle buyurmu§tur: Davud (a.s.) burada tevbe i~in secde etmi§tir. Biz 
de bir §tiktir olarak secde ederiz. Hadisi sadece Nesei rivayet etmi§tir. 
Bu rivayetteki isnadm ravilerinin hepsi gtivenilir kimselerdir. ~yhi-
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miz Haf1z Ebu Haccac el-Mizzi'ye k1ri~tet olunurken ben onu dinliyor
dum ki bana §Oyle haber verdi: Bize Ebu ishak el-Miidreci'nin ... ibn 
Abbas'tan rivayetine gore o, §oyle anlatml§: Birisi Hz. Peygamber 
(s.a.)e geldi ve §oyle dedi: Ey Allah'm el<;isi, ben rii'ya.mda kendimi bir 
agacm arkasmda namaz k1larken gordiim. Secde (ayetinD okudum ve 
secde ettim. Benim secde etmem iizerine aga<; da secde ettL Secdede . iken 
agacm: Ey Allah'1m, bu secde ile katmda bana ecir yaz. Senin katmda 
onu benim i<;in bir az1k k1l. Onunla benim bir giinah1m1 eksilt ve kulun 
Davud'dan kabul buyurdugun gibi bu secdeyi benden kabul buyur, de
digini i§ittim. ibn Abbas §oyle devam ediyor: Gordiim ki Hz. Peygamber 
(s.a.) kalktl, secde a,yetini okudu, sonra secde etti. 0 ki§inin, agacm 
sozii olarak naklettigi sozleri Hz. Peygamberin secdede iken soyledigini 
i§ittim. Hadisi Tirmizi, Kuteybe kanahyla, ibn Mi\ce ise Ebu Bekr ibn 
Hallad kanahyla Muhammed ibn Yezid ibn Huneys'ten yukardakine 
benzer §ekilde riva,yet etmi§lerdir. Tirmizi der ki: Hadis garibdir, sade
ce bu kanaldan rivayetini biliyoruz. 

Bu ayetin tefsiri esnasmda Buha!i de §Oyle der: Bize Muhammed 
ibn Abdullah'm ... Avvam'dan riva,yetine gore, o §oyle demi§tir: Miica
hid'e Sad suresindeki secdeyi sordum, dedi ki: ibn Abbas'a: Ni<;in sec
de ettin? diye sordum. «Daha once de Nuh'u ve onun soyundan Da
vud'u, Siileyman'L .. hidayete erdirdik.n (En'~.m, 84), «i§te bunlar; Al
lah'm hidayet ettikleridir. Oyleyse sen de onlarm hid8.yetine uy.n (En'
am, 90) ayetlerini okumuyor musun? Hz. D?l.vud (a.s.) peygamberimi
zin kendisine uyulmasm1 emrettiklerindendir. Bu 9,yette Davud (a.s.) 
ve Allah Rasulii (s.a.) secde etmi§lerdir, dedi. 

imam Ahmed der ki: Bize Affan'm ... Bekr ibn Abdullah el-Miize
ni'den rivayetine gore Ebu Said el-Hudri bir rii'y9. gormii§. Rii'yasmda 
Sad suresini yaz1yormu§. Secde edilen i'tyete nl~§tlgmda divitin, kale
min ve yamndaki her §eyin secde ettigini gormii§ ve bunu Hz. Peygam
ber (s.a.)e anlatml§. Ondan sonra da devamh olarak bu ayette secde 
etmi§. Haberi sadece imam Ahmed riva.yet etmi§tir. Ebu Davud'un Ah
med ibn Salih kanahyla ... Ebu Said el-Hudri (r.a.)den rivayetine gore 
o, §oyle demi§tir: Allah Rasulii (s.a.) minberde Sad suresini okudu. Sec
de ayetine ula§tlgl zaman indi, secde etti, insanlar da onunla birlikte 
secde ettiler. Ba§ka bir giin Allah RasUlii yine bu sureyi okudular. Sec
de ayetine ula§tlgl zaman insanlar secde i<;in haz1rland1lar. Allah Rasu
lii (s.a.): Bu, sa,dece bir peygamberin tevbesidir. Fakat ben goriiyorum 
ki siz secde i<;in haz1rland1mz, buyurup indi, secde etti ve cemaat da 
secde ettiler. Hadisi sadece Ebu Davud riva,yet etmi§tir. Ancak hadisin 
isnadl Sahih'in §artlarma uygundur. 

«Onun i<;in §iiphesiz ki katlm1zda yiiksek bir maka.m ve giizel bir 
sonu<; vard1r.n KIYamet giinii §iiphesiz ki o, Allah'a yakm k1hnm1§lar-
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dandlr ve onun ic;in guzel bir sonuc;, hukumranhgmdaki mukemmel 
adaleti ve tevbesi sebebiyle cennette y"Uce makamlar vardlr. Sahih bir 
hadiste §oyle buyrulur: Aileleri ve ustlendikleri gorevlerinde adaletli 
davrananlar Rahman'm sagmda (huzurunda) m1rdan minberler uze
rindedirler. Rahman'm her iki eli de sag1dlr. 

imam Ahmed der ki: Bize Yahya ibn Adem'in ... Ebu Said el-Hud
ri'den rivayetine gore Allah RasulU (s.a .) §oyle buyurmu§tur: KIYamet 
giinu Allah'a insanlarm en sevgilisi ve makam1 bak1mmdan Allah'a en 
yakm1 adaletli imamdlr (devlet ba§kamdir) . K1yamet giinii insanlarm 
Allah'a en sevimsizi ve azab1 en §iddetli olam ise ziUim hiikumdard1r. 
Hadisi Tirmizi de Fudayl ibn Merzuk kanallyla Atlyye'den rivayet et
mi§tir. Hadisi rivayetten sonra o, §byle diyor: Hadisi sadece bu kanal
dan merfU' olarak biliyoruz. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize Ebu Zur'a'mn ... MiUik ibn Dinar'dan 
rivayetine gore o, «Onun ic;in §iiphesiz ki kat1m1zda yuksek bir makam 
ve guzel bir sonuc; vard1r.n ayeti hakkmda §Oyle demi§tir: K1yamet _gii
nu Hz. Davud Ar§'m dibinde durdurulur, sonra: Ey Dil~vud, dunyada 
iken Beni ulularm§ oldugun tatll ,ve giizel sesinle bugun de Beni ulula, 
denilir. 0: Benden almrm§ken bunu nas1l yapanm? der de: Bugun §U.p
hesiz Ben o tath ve giizel sesini sana geri veriyorum, buyurur. Hz. Da
vud o tatll, guzel ve y"Uksek sesiyle Rabbm1 ulular ve boylece cennet 
ehlinin nimetleri tamamlamr. 

26 - Ey Davu1d, seni ge~c,;ekten yeryuzune halife lu.l
dlk. 0 halde insanlar aras1nda hak ile hiikmet. Heveslere 
uyma ki bu, seni Allah'1n yolundan saptlnr. Suphesiz ki 
Allah'1n yolundan sapanlara; onlara hesab gununu unut
tuklanndan oturu, 1?iddetli bir azab vardlr. 

Ey Davud, Seni Ger~ekten Yeryiiziine Halife Kild1k 

Allah Teala burada insanlarm i§lerini ustlenenlere katmdan indi
rilmi§ hak ile insanlar arasmda hiikmetmelerini, ondan ayn hp sapma
malanm ogutli.iyor. ~ayet boyle yapmazlarsa §U.phesiz Allah'm yolun
dan sap1tm1§ olacaklard1r. Allah Teal9~ kendi yolundan sapan ve hesab 



6864 lBN KES!R (C\Iz : 23~ Sure : 38 

giiniinii unutmu§ goriinen kimseleri §iddetli az~.b1 ile tehdid etmi§tir. 
ibn Ebu Hatim der ki : Bize babamm ... Mervan ibn Cenah'dan rivaye
tine gore ibrahim Ebu Ziir'a -ki bu z9,t kitab1 okumu§tu- ona §byle 
rivayet etmi§: Velid ibn Abdiilmelik, ibrahim Ebu Ziir'a'ya: Sen ilk 
kitab1 okuinu§ bir kimsesin. Kur'an'1 da okudun ve anladm. Halife he
saba ~ekilecek mi? diye sormu§tu. ibrahim Ebu Ziir'a §byle anlat1r: Ey 
Mii'minlerin emiri, soyleyeyim mi? dedim. Soyle, sen emniyyettesin, 
dedi. Dedim ki: Ey mii'minlerin emiri, Allah katmda sen mi yoksa Hz. 
Davud mu daha §ereflidir? Allah Teala ona hem peygamberlik ve hem 
de halifelik vermi§, sonra kitabmda onu tehdid ederek §byle buyurmu§: 
«Ey Davud, seni ger~ekten yeryiiztinde halife k1ld1k. 0 halde insanlar 
arasmda hak ile hlikmet. Jjeveslere uyma ki bu, seni Allah'm yolundan 
saptmr. ~iiphesiz ki Allah'm yolundan sapanlara; onlara hesab gtinti
nii unuttuklanndan otiirti §iddetli bir azab vard1r.» 

ikrime «Onlara, hesab giintinii unuttuklanndan dolaYI §iddetli bir 
azab vard1r.» ayetinde der ki: Ayette takctim-te'hir vard1r. Ayetin an
lann §byle olacaktlr: Unuttuklarma mukabil hesab giinii onlara §iddet
li bir azab vard1r. Siiddi der ki : Hesab giinii i~in amel etmeyi terkettik
lerinden dolaYI onlar i~in §iddetli bir azi'tb vard1r. Siiddi'nin bu sozii 
ayetin zahirine daha uygundur. En dogrusunu Allah bilir. 

27 - Biz gogii, yeryiiziinii ve i!kisinin aras1nda bulu
nanlan bo~una yaratmadlk. Bu, kiifretmi~ olanlann z,an
nidir. Vay o kiifretmi~ olanlara cehennem ate~inden. 

28 - Y oksa Biz, iman etmi~ ve salih amel i~lemi~ olan
Ian, ·yeryiiziinde bozgunculuk edenler gibi mi ilnlanz? 
Yoksa Biz, miittakileri facirler gibi mi tutanz? 

29 - Ayetlerini dii~iinsiinler ve aJnl sahibi olanlar 
ogiit als1nlar diye, sana miibarek bir kitab indirdik. 

Allah Teala yaratlklan bo§una yaratmad1gm1 haber veriyor. Bila
kis onlan zatma ibadet etsinler ve O'nu birlesinler i~in yaratm1§t1r. 
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Sonra onlan mah§er giiniinde toplayacak, it9,at edenleri miikafatlan
dmrken kafirleri azaba ugratacaktlr. Bu sebepledir ki §byle buyurur: 
«Biz gogii, yeryiiziinii ve ikisinin arasmda bulunanlan bo§una yaratma
d1k. Bu, kiifretmi§ olanlann (yeniden diriltilme ve ahiret giiniine inan
mayanlann, sadece bu diinya yurdunun olduguna inananlann) zanru
d1r. Vay o kiifretmi§ olanlara Allah'a dbnecekleri ve toplanacaklan 
giinde (kendileri ic;in haz1rlanrm§) cehennem ate§inden.» Daha sonra 
Allah Teala hikmeti ve adaleti ile inanan kimselerle kafirleri e§it tut
mayacagm1 beyan eder ve §byle buyurur : «Yoksa Biz, iman etmi§ ve 
salih amel i§lemi§ olanlan, yeryiiziinde bozgunculuk edenler gibi mi k1-
lanz? Yoksa Biz muttakileri facirler gibi mi tutanz?» Elbette bunu 
yapmaYlz. Onlar, Allah katmda e§it degildirler. Mademki durum boyle
dir, o halde §U itaat edenin miikafatlandmlacag1, §U giinahlarm cezaya 
c;arptmlacag1 ba§ka bir yurdun mutlaka olmas1 gerekir. Bu ir§ad, akl-1 
selim ve dogru yaratlll§ sahibi olanlan mutlaka bir Allah'a dbnii§ ve 
ceza giinii oldugu neticesine gotiiriir. Zira biz; azgm, zalim bir ki§inin 
malmm, c;ocuklarmm ve nimetinin artt1gm1, bu hal iizere bldiigiinii; Al
lah'a itaat eden mazh1m bir ki§inin de iiziintiisii ic;inde oldiigiinii gorii
yoruz. Zerre ag1rllg1 zulmetmeyen Adil, Alim ve Hakim olarun hikmeti 
meyarunda bunlardan birinin hakk1m digerinden almak ta mutlaka 
vard1r. Bu, diinyada gerc;ekle§medigine gore bu cezalandlrma ve miika
fatland1rma ic;in ba§ka bir yurdun olmas1 kesinlikle ortaya c;1krm§ olu
yor. Kur'an-1 Kerim s1hhatli maksadlara, akli ve apac;1k pirensiblere 
ir§adda bulunduguna gore sonunda §byle buyruluyor : «Ayetlerini dii
§iinsiinler ve ak1l sahibi olanlar ogiit alsmlar diye, sana miibarek bir 
kitab indirdik.)) Hasan el-Basri det ki: Allah'a yemin ederim ki onun 
iizerinde dii§iinmek, harflerini ezberleyip hadlerini zayi' etmekle olmaz. 
Nihayet onlardan birisi ne . huylarmda ne de amellerinde Kur'an'm izi 
goriilmedigi halde; ben Kur'an'1 okudum, diyebilmektedir. Hasan el
Basri'nin bu soziinii ibn Ebu Hatim rivayet etmi§tir. 

30 - Daviid'a da Suleyman'1 lutfettik. 0 ne guzel 
bir kuldu ve muhak.kak kir o, Allah' a yonelirdi. 

Tefsir, C: XII; F . 431 
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31 -Rani ona bir ak~am. cahmh ve cins koF;u atlan 
sun~lmu~tu. 

32- DemiF;ti iki: Dogrusu ben Rabb1m1 zikretmek i~in 
mal sevgisine diiF;tiim. Niha.yet perdenin arkas1na gizlen
miF;ti. 

33 - Onlan bana geri getirin, dedi, bacaklanm ve bo
yunlarini s1vazlamaya ba9lam1~ti. 

Ve Davud Oglu Siileyman (a.s.) 

Allah Teala burada Hz. Davud'a peygamber olarak Siileyman'1 
bah§ettigini haber verir. Burada Hz. Siileyman'm Hz. Davud'a bah§e
ttilmesi, onun peygamber olarak bah§edilmesi anlammdadir. Nitekim 
ba§ka bir ayet-i kerime'de de : «Siileyman da Davud'a varis oldu.» 
(Neml, 16) buyrulmaktadlr. Yoksa Hz. Davud'un Hz. Siileyman di§mda 
ogullan vard1. Hz. Davud'un hiir olarak yiiz hamm1 bulunmaktaydl. 

((0 ne giizel bir kuldu ve muhakkak ki o, Allah'a yonelirdi.» aye- . 
tinde Hz. Siileyman (a.s.) c;;okc;;a ibadet etmesi, Allah'a itaatl ve Allah'a 
yonelmesi ile oviilmektedir. ibn Ebu Hatim der ki: Bize babamm ... 
Mekhul'den rivayetine gore o, §oyle anlatlyor: Allah Teal9~ Hz. Davud'a 
Hz. Siileyman (a.s.)i bah§ettiginde,. Davud ogluna: Ey ogulcugum, en 
giizel §ey nedir? diye sarmu§ da Hz. Siileyman: Allah'm sekineti veAl-

l lah'a imand1r, demi§. Hz. Davud: En c;;irkin §ey nedir? diye sarmu§ da 
Hz. Siileyman: im9~ndan sanraki kiifiirdiir, demi§. Hz. Davud'un: En 
tatll §ey nedir? sarusuna da; kullan arasmdaki Allah'm ruhudur ceva
bim vermi§. Hz. Davud: Kalbi en c;;ak serinleten §ey nedir? diye sar
mu§, Hz. Siileymfm: Allah'm insanlan, insanlann da birbirlerini bagi§· 

1 
lamalandir, diye cevab vermi§. i§te a zaman Hz. Davud (a.s.): Sen pey
gambersin, demi§. 

Allah Teala buyurur ki: «Hani ana bir ak§am, c;;allmll ve cins ko
§U atlan sunulmu§tU.>> Hz. Siileyman, saltanat ve ihti§ami ic;;inde durur
ken kendisine cins ka§U atlan takdim edilmi§ti. Miicahid, buradaki cins 
ka§u atlanmn iic;; ayag1 ile dordiincii ayagmm tlrnak ucunda duran at
lar aldugunu sayler. Ayetteki ( ~~\ ) kelimesi de; siir'atli ka§an, 
anlammad1r. Selef'ten birc;;aklan kelimeyi boyle a<:;iklami§lardlr. ibn . 
Cerir der ki: Bize Muhammed ibn Be§§ar'm ... ibrahim et-Teymi'den 
ccHani ana bir ak§am, c;;allmll ve cins ka§U atlan sunulmu§tU.» ayeti 
hakkmdaki rivayetine gore a, §oyle demi§tir: Onlar kanatll yirmi kis
rak idi. ibn Cerir haberi bu §ekilde rivayet ediyar. ibn Ebu Hatim ise 
der ki: Bize Ebu Ziir'a'mn .. . ibrahim et-Teymi'den rivayetine gore a: 
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Hz. Siileyman (ais.)I me§gul eden a~lar yirmi bin k1srak idi demi§, son
ra da bu ayeti okumu§tur. Bu rivayet dogruya daha yakm goriiniiyor. 
En dogrusunu Allah bilir. 

Ebu Davud'un Muhammed ibn Avf kanallyla .. . Hz. Ai§e (r.a.)den 
rivayetine gore; o, §6yle demi§tir: Allah Rasulii (s.a.) Tebiik -veya 
Hayber- gazvesinden donmii§tii . Ai§e'nin bulundugu yerin kaplSlnda 
bir ortii vard1. Riizgax esip de Hz. Ai§e'nin oynamakta olan k1zlarmm 
bulundugu yerdeki perdenin bir ko§esini ac;mca Allah Rasulii : Ey Ai§e 
bu nedir? diye sordu, Hz. Ai§e: K1zlanm, diye cevab verdi. Allah Ra
s:Ulii (s.a .) k1zlarm arasmda geriden iki kanad1 olan bir k1srak gormii§
tii. K1zlann arasmda gormekte oldugum §ey Be nedir? diye sordu. Hz. 
Ai§e : Bir k1srak, diye cevab verdi. Allah Rasfrlii (s.a.)niin: Peki kisra
gm iizerindeki §ey nedir? sorusuna da iki kanat, diye cevab verdi. Allah 
Rasulii: iki kanad1 olan bir k1srak, diye §a§kmllgmi belirtince Hz. Ai§e: 
Hz. Siileyman'm kanatlan olan atlanm i§itmedin mi? diye sordu. Da
·ha sonra Hz. Ai§e der ki: Allah Rasulii (s.a.) o kadar giildiiler ki az1 
di§lerini gordiim. 

Alllih Teala ((Demi§ti ki : Dogrusu ben, Rabb1m1 zikretmek ic;in 
mal sevgisine dii§tiim. Nihayet perdenin arkasma gizlenmi§ti. .. » bu
yurur ki, Selef'den birc;ogunun ve miifessirlerin beyamna gore, atla
rm kendisine arzolunmas1 ile me§gul iken ikindi namaz1 vakti gec;mi§. 
~uras1 kesindfr ki Hz. Siileyma,n ikindi namazm1 kasden degil, unuta
rak gec;irmi§ti. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.) de Hendek muharebesi 
giinii sava§la me§guliyetinden dolay1 ikindi namazm1 vaktinde kila
mami§, giine§ battlktan sonra kilmi§tl. Bu olay Buh?l.ri ve Miislim'in 

. Sahih'lerinde birc;ok kanallardan rivayetle sabittir. Bunlardan ' biri
si de Cabir hadisi olup, bu hadiste Cabir §Oyle anlat1yor: Hendek mu
harebesi giinii giine§ battlktan sonra Hz. Orner (r.a .) geldi ve Kurey§ 
kafirlerine kiifretmeye ba§ladL Ey Allah'm elc;isi, Allah'a yemin ede
rim ki ikindi namaZim ancak giine§ batmaya yakmken k1labildim, di
yordu. Allah Rasulii (s.a.) : Allah'a yemin olsun ki ikindiyi ben de kil
madim, buyurdu. Cabir anlatmaya §6yle devam ediyor : Buthan vadi
sine ( *) dogru gittik, Allah Rasulii namaz ic;in abdest ald1, biz de ab
dest ald1k. Giine§ battlktan sonra ilkin ikindi namazm1, daha sonra da 
a~§am namazm1 kild1rd1. Muhtemeldir ki onlann §eriatmda, namazm 
sava§ ve k1tal ozriine mebni olarak geciktirilmesi.caizdi. Atlarla da za
ten sava§ kasdedilmektedir. Alimlerden bir grup ise, bunun daha on
.ceden me§ru' olup kqrku namaz1 ile neshedildigi gbrii§iindedir. Bazila
.n ise namaz1 geciktirmenin sadece gogiis gogiise <;arpl§ffia ve Slkl§lk-

( * ) Medin.e'de bir v li.dinin ismidir. 
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llk halinde caiz oldugunu soylemi§lerdir. Zir9, bu durumda iken, ru
ku' ve secde mumkiin degildir. Nitekim Sahabe -Allah onlardan ho§
nud olsun- Tuster'in fethinde boyle yapm1§lard1r. Mekhul, Evzai ve 
ba§kalanndan bu §ekilde nakledilmektedir. Ancak birinci a<;Iklama 
dogruya daha yakmd1r. Zira, bu ayetten sonra: ((Onlan bana geri ge
tirin, dedi, bacaklanm ve boyunlanm s1vazlamaya ba§lami§tl.» buy
rulmaktadir. Hasan-1 Basri'nin soyledigine gore ise Hz. Siileyman: Ha
yir, Allah'a yemin olsun ki sonuna kadar Rabb1mm ibadetinden beni 
asla me§gul edemeyecekler deyip bogazlanmalanm emretmi'}tir. Kata
de de boyle soyliiyor. Suddi de der ki: Hz. Siileyman atlann dizlerine 
ve arka ayaklarmm sinirlerine k1ll<;la vurup kesmi§tir. ibn Abbas'tan 
rivayetle Ali ibn E.bu Talha ise §Oyle diyor: Atlann yelelerini ok§ama
ya (s1vazlamaya) ba§lami§tl. Dizleri ve arka ayaklannm sinirlerinden 
maksad ise atlarm ko§umlandir. ibn Cerir bu a<;1klamay1 tercih etmek
te ve §oyle demektedir: Zira Hz. Siileyman arka ayaklarmm sinirlerini 
kesmekle bir hayvana i§kence etmi§,' bir mahm sebepsiz yere yok etmi§ 
degildir. ~u kadar var ki hayvanlarm gi.inah1 olmaks1zm onlara bak
mak suretiyle namaz1 ge<;irmi§ti. ibn Cerir'in tercih ettigi bu a<;Iklama 
aslmda §iiphelidir. Zira boyle bir h9,dise onlarm §eriatmda caiz olabi
lir. Ozellikle namaz vakti <;Ikmcaya kadar onlarla me§gul olmas1 yu
zunden Allah i<;in ofkelenmesi durumunda bu evleviyyetle caiz olmall
dlr. Bu sebepledir ki Hz. Siileyman bogazlatmak suretiyle onlardan vaz
ge<;tiginde Allah Teal9, onlardan daha haprhsm1 kendisine vermi§tir 
ki bu; gidi§i bir ay, donii§ii bir ay olan, isabet ettigi yere bolluk getiren 
ve Hz. Suleyman'm emri ile esen ruzgard1r ve bu riizgi3r hem daha su
ratli, hem de atlardan daha haprhd1r. imRm Ahmed der ki: Bize is
mail'in ... Ebu Katade ve Ebu Dehma -bu ikisi Beytullah'a dogru <;ok
<;a yolculuk eden kimselerdi- dan riva.yetine gore, onlar §oyle demi§
lerdir: <;ol halkmdan bir adamm yamna vard1k. Bu bedevi §Oyle dedi: 
Allah Rasulu (s.a.) elimi tutup Allah Teala'mn kendisine ogrettiklerin
den bana ogretmeye ba§ladi ve §oyle buyurdu: Sen ne zaman Allah kor
kusu ile bir §eyi b1rak1rsan, §iiphesiz Allah Teala sana ondan daha ha
pr hsm1 bah§eder. 
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34- Andolsun ki Biz, Suleyman'1 imtihan ettik. Tahtl
nln ustune bir cesed att1k. Sonra eski hf1line d6ndu. 

35 - Dedi ki: Rabb1m, bagu]la beni. ·:ve bana oyle bir 
mulk ver ki; benden sonra hh; bir kimse ula~amas1n. Mu-
haikkak <ki en <;ok bag1~ta bulurian Sensin, Sen. 

\ 

36- Bunun uzerine Biz de ruzgan emrine verdik. Em-
ri ile istedigi yere kolayca giderdi. 

37 - $eytanlan da. Her bina ustas1n1 ve dalg1c1 da. 
38 -Demir halkalarla bagh digerlerini de. 
39 - Bu, bizim bag1~1mlzd1r. Artlk ister hesabs1zca 

ver, ister tut. 
40- Dogrusu kat1m1zida onun i<;in yuksek bir maikam 

ve guzel bir netice vard1r. 

Siileyman'm imtiham 

Allah Tea.la buyt~rur ki: Andolsun ki Biz, Siileymfm'1 bir keresinde 
kendisinden hiikiimranllg1 almakla imtih~tn edip denedik. Tahtmm iis
Wne bir eesed att1k. ibn Abbas, Miicahid, Said ibn Ciibeyr, Hasan, Ka
tade ve ba§kalan onun kiirsiisii iizerine atllan cesed ile §eytanm kas
dedildigini soylerler. Hz. Siileyman daha sonra eski haline, saltanat~ 

hiikiimranllk ve ihti§amma donmii§tiir. 
ibn Cerir, ftyette amlan §eytamn admm Sahr oldugunu sayler. Bu 

sbz ibn Abbas ve Katade'nindir. Bu §eytamn admm Asflf oldugu da 
soylenir. Bu gorii§ Miicahid'i.ndir. Yine Miicahid'in naklettigine gore 
§eytamn admm Asaru (?) oldugu da soylenmi§tir.-Siiddi'nin nakletti
gine gore ise bu, §eytanm admm Habakik oldugu soylenmi§tir. Bu ha
diseyi tarih~iler k1smen geni§, k1smen muhtasar olarak anlatm1§lard1r . 
Said ibn Ebu Arube'nin Katade'den naklettigine gore o, §6yle anlatml§ : 
Hz. Siileyman (a.s.)a Beyt el-Makdis'in in§as1 emrolunmu§ ve kendisi
ne: Onu bina et ve fakat orada hi~ demir sesi duyulmasm, denilmi§ti. 
Hz. Siileyman buna ~all§IDl§Sa da giicii yetmedi. Ona: Denizde adma 
«Sahrn denilen bir §eytan var. Giic;lii birine benzer, denildi. Hz. Siiley
man bu §eytfmm getirilmesini istedi. Her yedi giinde bir kere su i~me

ye geldigi denizde bir pmar vard1. Bu pmarm suyu bo§altlhp yerine i~

ki koydular. ~eytan su i~meye geldigi giinde bir de baktl ki kaynakta 
su yerine i~ki var. ~iiphesiz sen ho§ bir i~kisin. ~u kadar var ki halim 
selim kimseyi azdmr, bilgisizin bilgisizligini arttmrsm, dedi, sonra doniip 
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gitti. Nihayet ~ok susaymca tekrar kaynaga geldi ve; ~uphesiz sen ho§ 
bir i~eceksin. Ancak iyi huylu kimseyi azdlnr, bilgisizin bilgisizligini 
arttlnrsm, deyip ondan i~ti. Nihayet sarho§ oldu. Hz. Suleyman'm muh
ru ana gosterildi veya iki kuregi arasma o muhurle muhur bas1ld1 da 
boylece Hz. Siileyman'm emrine girdi (buyrugu altma girdi). Hz. Su
leyman'm hiikumranhg1 bu yuzugunde idi. ~eytfm Hz. Siileyman'a ge
tirildi de ana: Bize §U Beyt'in in§asl emroluntlu ve bize: Orada hi~ bir 
demir sesi i§itilmeyecek denildi, dedi. ~eytan bir Hudhud yumurtas1 ge
tirdi, uzerine bir cam ge~irdi. Hudhud gelip bu camm etrafmda dolan
dl. -rumurtasm1 goruyor ve fakat ana ula§am1yordu. Gidip bir elmas 
getirdi ve §i§enin uzerine koyarak elniasla §i§eyi kesti ve nihayet yu
murtasma ula§tl. Bu elmas almd1 ve onunla ta§lan kesmeye ba§lad1lar. 

Hz. Siileyman helaya -veya banyoya- girmek istedigi zaman yu
zugii ile girmez idi. Bir gun hamama gitti. Bu §eytan Sahr da onunla 
birlikte idi. Hz. Siileyman kadmlanndan birisi ile temitsta bulunmu§tu 
(ve bu yuzden hamama girecekti). Hamama girdi ve yiizugiinu §eyta
na verdi de §eytan yuzugu denize attl ve yiizugu bir bahk yuttu. Boy
Ieee Hz. Siileyman'm hukumranhg1 kendisinden ahnd1 ve §eytana Hz. 
Siileyman'm benzerligi verildi. ~eytan gelip Hz. Siileyman'm kursiisu 
ve tahti uzerine oturdu, kad1nlan dl§mda Hz. Suleyma.n'm butiin miil
kiine sahip oldu. Hz. Siileyman'm tebaas1 i~inde hukmetmeye ba§ladL 
Onun birc;ok davram§mi (veya hukmiinu) ho§ gormemeye ba§ladllar 
da sonunda: ~uphesiz Allah'm peygamberi fitneye duc;ar oldu, dediler. 
ic;lerinde kuvvet ve kudretinde Hattab oglu Omer'e benzettikleri birisi 
vard!. Allah'a yemin ederim ki onu tecrube edecegim deyip: Ey Allah'm 
peygamberi, -onu Allah'm peygamberi olarak goruyordu- bizden bi
risine soguk bir gecede ciinubluk isabet etse, gune§ doguncaya kadar 
kasden gusletmeyi terketse bunda bir beis gorur miisun? diye sordu. 
~eytan; hay1r, diye cevab verdi. Onlar bu durumda iken klrk gece gec;
ti ve nihayet Allah'm peygamberi yiizugiinu bir bahgm karmnda _bul
du. Donup geldiginde kar§Isma c_;1kan her bir cin ve ku§ ana secde edi
yordu. Nihayet tebaasma geldi. «Tahtl ustij.ne bir cesed attlk.n ayetin-
de kasdedilen i§te bu §eytan Sahr'd1r. . 

Suddi §6yle anlatlyor: Allah Teala «Andolsun . ki Biz Siileyrilan'l 
imtihan ettik. Tahtmm ustune bir cesed attlk.n buyuruyor. ~eytan, Hz. 
Siileyman'm kursusu uzerinde klrk gun oturmu§tur. Hz. Siileyman'm 
yiiz hamrm vard1. Hammlan i~inde Cerade adlnda birisi vardl ki en 
c;ok ana guvenirdi. Hz. Siileyman ciinub oldugu zaman veya helaya gi
deceginde yiizugunu ~1kanr ve Cerade dl§mda hi~ kimseye guvenmeye
rek ana b1raklrd1. Bir giin yiizugunu Cerade'ye verip helaya girdi. ~ey
tan, Hz. Suleyman'm suretine girip Cerade'ye: Yuzugu ver, dedi. Cera
de de yiizugu ana verdi. ~eytan gelip Hz. Siileyman'm tahtma oturdu 

sa. 
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Bundan sonra Hz. Siileym.an heladan <;aklp Cerftde'den yiiziigiinii iste
yince Cerade: Biraz once almadm m1? diye sordu. Hz. Siileyman; hay1r, 
deyip §a§km bir halde oradan <;:1k1p gitti. ~eytan insanlar arasmda hii
kiim vererek kirk giin kald1. insanlar onun hiikiimlerini ho§ gorme
meye ba§lad1lar. israilogullanmn kurr8,sl ve alimleri toplamp Hz. Sii
leyman'm hammlarma geldiler, yanlarma girdiler ve: Biz §U adamda 
bir gariplik goriiyoruz. ~ayet bu Siileyman ise her halde akhm kaybet
mi§ olacak. Biz onun hiikiimlerini ho§ gormiiyoruz, dediler. i§te o . za: 
man Hz. Siileyman'm kadmlan da aglad1lar. Siiddi anlatmaya §Oyle 
devam ediyor: israilogullan alimleri yiirliyerek geldiler ve (Hz. Siiley
man zannettikleri §eytanm) <;:evresinde halka olup durdular, sonra Tev
rat'I a<;:Ip okudular. ~eytfl .n aralarmdan uc;up bir balkona kondu. Yii
ziik yanmdayd1. Sonra tekrar u<;:tu ve denize geldi. Yiiziik denize dii§
tii, bahklardan birisi yuttu. Siileyman, o §a§km haliyle gelip denizde
ki bahk<;:Ilardan birisine rastlad1, karm ac;ti ve a<;:hg1 §iddetlenmi§ti. A v
ladiklan bahktan kendisine yiyecek vermelerini istedi ve: ~iiphesiz ben 
Siileyman'1m, dedi. Onlardan birisi Siileymfm'm iizerine yiiriiyiip bir 
sopa ile ona vurdu, kafasm1 yard1. Hz. Siileymfi,n deniz kenanna vanp 
kam y1kamaya ba§ladL Bahk<;Ilar Hz. Siileymfm'a vuran arkada§lanm 
aYiplaYip: Ona vurmakla ne kotii ettin, dediler. Hz. Siileyman'a vuran 
kendisini miidafaa sadedinde: 0, kendisini Siileymfm zannediyor, dedi. 
Bahk<;:1lar Hz. Siileyman'a yanlarmdaki boznl'2l.U§ bahklardan ikisini 
verdiler. Hz. Siileyman kamm y1kamay1 b1rak1p deniz kenarmda durdu, 
o iki bahgm karmlanm yanp y1kamaya ba§ladL 0 iki bahktan birinin 
karmnda yiiziigiinii bulu.p ald1, parmagma takt1. Allah Teala da giizel
ligini, hiikiimranhg1m ve ha§metini ona geri verdi. Ku§lar gelip iize
rinde U<;!U§maya ba§lad1lar da, orada bulunan topluluk onun Hz. Siiley
man (a.s.) oldugunu anladllar, yaptlklarmdan dolayl gelip oziir diledi
ler. Hz. Siileyman: Oziir dilemenizden dolaYI sizi ovecek, sizden sad1r 
olan i§ten doll:1-YI da sizi yerecek degilim. ~uphesiz bu, mutlaka meyda
na gelmesi takdir olunan bir durumdu, dedi. Hz. Siileymfm yiiriiyiip 
miilkiine geldi ve §eytamn getirilmesini emretti de onu getirdiler. Onun 
demirden bir sand1ga konulmas1m, sand1gm iizerine kilitlenmesini em
retti, sand1gm kilidini de · miihiirii ile miihiirledi, sonra onun emriyle 
sand1k denize atlld1. ~eytan kiY9,met kopuncaya kadar o sand1kta ka
lacaktlr. Bu §eytamn ad1 Haba.klk idi. Siiddi dev9,mla §Oyle diyor: Riiz
gar Hz. Siileyman'm buyruguna verildi. Bundan once riizgftr onun buy
ruguria verilmemi§ti. i§te )1.llah Teala!nm: «Ve bana oyle bir miilk ver 
ki; benden sonra hi<;: bir kimse ula§amasm. Muhakkak ki bagi§ta bulu
nan Sensin, Sen.» ayeti budur. 

Miicahid'den rivayetle «Ando.lsun ki Biz, SiileymRn'I imtihan et
tik. Tahtmm iistii~e bir cesed at tlk.)) ayeti hakkmda ibn Ebu Necih der 
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ki: Hz. Siileyman'm kiirsiisii iizerine atllan, Asaf admdaki §eytan idi, 
8iileyman ona : insanlan nas1l fitneye dii§iiriirsiin? diye sordu da Asaf: 
Yiiziigiinii bana gaster, sana haber vereyim, dedi. Hz. 8iileymfm yiizii
giinii Asaf'a verince o, yiiziigii denize att1. Hz. 8iileym9n'm hiikiimran
llgi gitti ve kendisi de bir yolculuga <;;1ktl. Asaf Hz. 8iileyman'm tahtma 
kuruldu. Ancak Allah Teala onu Hz. 8iileyman'm kadmlarmdan engel
ledi. Ne o kadmlara, ne de kadmlar ona yakla§madilar ve onu c;;irkin 
gordiiler. Hz. 8iileyman (yolda rastlad1klarmdan) yiyecek isteyip : Be
ni tamrmyor musunuz? Bana yiyecek verin, ben 8iileyman'1m, diyor ve 
onlar da kendisini yalanllyorlardl. Nihayet bir giin bir kadm ona bir 
ballk verdi. Hz. 8iileyman ballgm karmm temizlerken yiiziigiinii o ba
llgm karmnda buldu ve hiikiimranllg1 kendisine geri dondii ve Asaf ka
<;:Ip denize girdi. 

Biitiin bunlar israiliyattan olup bunlarm en kotlisii ibn Ebu Ha
tim tarafmdan rivayet edilen §U haberdir: Bize Ali ibn Hiiseyn'in .. . 
ibn. Abbas'tan rivayetine gore; o, · ((Tahtmm iisti.ine bir cesed attlk. 
8onra eski haline dondii.» ayeti hakkmda §Unlan anlatmi§: Hz. 8iiley
man helaya girmek isteyip hamm1 Cerade'ye yiiziigiinii verdi. Cerade, 
kadmlan ic;;inde ona en sevgili olamyd1. ~eytan Hz. 8iileymfm suretinde 

- gelip Cerade'ye : Yiiziigiimii ver, deyince, Cera.de Hz. 8iileyman'm yii
ziigiinii ona verdi. ~eytan yiiziigii parmagma takmca insanlar, cinl~r 

ve §eytanlar ona boyun egdiler. Hz. 8iileyman heladan <;;1k1p da C~ra
de'ye: Yiiziigiimii ver, dediginde Cer9,de : Ben onu 8illeyman'a verdim, 
dedi. 8iileyman: Ben 8iileyman'1m, dediyse de Cer~de: Yalan soyliiyor
sun, sen 8iileyman degilsin, dedi. Hz~ 8iileymfm kime gelip: Ben 8iiley
man'Im, demi§se; o kendisini yalanlad1 hatt?l. c;:ocuklar bile onu ta§la
maya ba§lad1lar. Hz. 8iileyman bu durumu goriince bunun Allah'm em
riyle oldugunu anlad1. Ravi anlatmaya §oyle devam ediyor: ~eytan, in
sanlar arasmda hiikiim vermeye ba§ladl. Allah Teali'l. Hz. 8iileyman'a 
hiikiimranllgm1 geri vermeyi murR.d ettigi zaman insanlarm kalblerine 
o §eytandan ho§lanmama duygusunu yerle§tirdi. Hz. 8iileyman'm ka
dmlarma haber gonderip onlara: 8Uleyman'da ho§lanmayacagmiz bir 
§ey goriiyor musunuz? diye sordurdular. Kadmlar: Evet, biz hay1zll 
iken bize yakla~1yor. Bundan once yapmazd1, dediler. ~eyt?l.n durumu
nun farkedildigini goriince, artlk i§inin bittigini zannederek ic;:inde si
hir ve kiifiir olan 'bir mektup yaz1p bunu Hz. 8iileymfm'm tahtmm al
tma gomdii. Bu mektubu ortaya <;;1kanp insanlara okudular da insan
lar: 8iileyma,n insanlara bununla iistiin geliyormu§ (hiikmediyormu§) 
dediler ve Hz. 8iileyma,n 'I yalanlad1lar. insanlar Hz. 8iileyman'1 yalan
lamaya devam ederken §eytan yiiziigii gonderip denize a t tlrd1. Yiiziigii 
bir ballk goriip yuttu. Hz. 8iileymfm, deniz sahilinde iicretle yiik ve in
san ta§Iyordu. Bir adam gelip bahk satm ald1. Hz. 8iileyman 'm miihrii 
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karrunda olan ballk da bu ballklar i<;:indeydi. Adam Hz. Silleyman'1 <;:a
gmp: ~u ballklan bana ta§1y1verir misin? diye sordu. Hz. Silleyman'm 
evet, cevab1 iizerine adam: Ka<;:a? diye sordu. Hz. Silleyman: Bu ballk
lardan bir ballk mukabili, diye cevab verdi. Hz. Siileyman ballklan yiik~ 
lenip adamm evine gotiirdii. Adam, kap1sma ula§tlg1 zaman karrunda 
yiiziik olan o ballg1 Hz. Siileyman'a verdi. Hz. Siileyman ballg1 allp ~ar
ruru yard1gmda bir de ne gorsiin, yiiziigii o ballgm karnmda. Yiiziigii 
allp parmagma taktl. Hz. Siileyman yiiziigii parmagma takar takmaz 
cinler, insanlar ve §eytanlar kendisine boyun egdiler ve Hz. Siileyman 
eski haline dondii. ~eytan, ka<;:Ip denizdeki adalardan birine s1gmd1. Hz. 
Siileyman aramalan i<;:in onun pe§inden adam gonderdi. 0, gii<;:lii kuv
vetli bir §eytan idi. Onu elde etmeye ugra§tllarsa da giig yetiremediler. 
Nihayet bir giin onu uyur buldular, gelip iizerine kur§undan bir bina 
yaptllar. ~eytan uyarup da s1<;:raymca evin neresine s1<;:rasa iizerine kur
§Unlar bula§maya ba§ladl. Boylece §eytaru yakalay1p baglad1lar ve Hz. 
Siileyman'a getirdiler. Hz. Siileym2m'm emri ile o §eyt9~n i<;:in mermer
den bir tabut yontulup i<;:ine konuldu, sonra da bak1rla kapatlld1. Hz. 
Silleyman'm emri ile bu mermerden tabut denize atlldl. i§te «Andol
sun ki Biz, Silleyman'1 imtihan ettik. Tahtmm iistiine bir cesed attlk. 
Sonra eski haline dondii.» ayetinde kasdedilen ve Hz. Siileyman'a mu
sallat k1lmm1§ olan, bu §eytand1r. Bu h~berin ibn Abbas'a kadar isnftd1 
kuvvetlidir. Fakat a<;:Ik<;:a goriiliiyor ki ..:_§ayet ibn Abbas'tan boyle bir 
k1ssarun viirudu sahih ise- ibn Abbas bunu kita,b ehlinden almi§tlr. 
Onlann i<;:inde Hz. Siileyman'm peygamberligine inanmayan bir grup 
da vard1r. A<;:1k olan odur ki onlar Hz. Silleyman hakkmda yalan soy
lemektedirler. Bu sebepledir ki bu haberde munker bir<;:ok §ey vard1r 
ve bunlann en ag:;.:::-larmdan biri de Hz. Silleymfm'm kadmlanrun zik
redilmi§ olmas1d1r. Me§hllr olan habere gore cinler, Hz. Silleyman'm 
kadmlarma musallat olamann§lardir. Aksine Allah Teala peygamberine 
bir ikram ve §ereflendirme olarak kadmlanru onlardan korumu§tur. 
Bana bu k1ssa Said ibn Miiseyyeb ve Zeyd ibn Eslem gibi Selef'ten bir 
topluluktan ve ba§kalarmdan da uzunca rivRyet olundu. Hepsi de ki~ 

tab ehlinin kiSsalanndan allnmi§ §eylerdir. Dogruyu en iyi Allah bilir. 
Yahya ibn Amr Seybani der ki: Hz. Siileyman yiiziigiinii Askalan'

da buldu ve Allah i<;:in tevazuundan Beyt el-Makdis'e kadar bir tek hir
ka giymi§ halde yiiriidii. Bu haberi de ibn Ebu H~ttim rivayet ediyor. 

Hz. Siileyman'm tahtl hakkmda garib bir haber r ivayet eden ibn 
Ebu Hatim der ki: Bize babam -Allah ona rahmet eylesin- m .. . Ka'b 
el-Ahbar'dan riva,yetine gore o, Direkli irem Baglan hakkmdaki hadi
si bit irdigi zaman Muaviye ona: Ey Ebu ishak, bize D9.vud oglu Siiley
man'm tahtlru haber ver, ne durumdaydl, nedendi? diye sordu. Ka'b 
el-Ahbar §byle anlattl: Hz. Siileyman'm taht1 fil di§lerindendi. inci, ya-
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kut ve zeberced He suslenmi§ti. Aym §ekilde inci, yf.tkut ve zeberced ile 
suslenmi§ bir de merdiveni vard1. Hz. Siileyman'm emri ile tahtmm iki 
tarafma altundan hurma agac;lan konuldu. Bu hurma agac;lanmn sal
klmlan yakut, zeberced ve incidendi. Tahtm sagmda bulunan hurma 
agac;lannm uzerine altundan tavuslar konulmu§tu. Tahtm solunda bu-· 
lunan hurma agac;larmm uzerine ve tftvuslarm kar§lsma ise altundan . 
doganlar konulmu§tu. Birinci basamagm sag tarafma altundan iki sa
nevber agac1 konulmu§, bu basamagm soluna ise altundan iki arslan 
yerle§tirilmi§ti. Bu iki arslamn ba§lan i.izerinde zebercedden iki direk 
vard1. Tahtm iki tarafma yine altundan iki iiziim agac1 (asma) ~onul
mu§tU ki, bunlar tahtl golgelendi:dyordu. Bu asmalarm salk1mlan da 
inci ve k1rnnz1 yakut idiler. Tahtm basamaklarmm ustune it_:1 """i bo§al
tllnn§, misk ve amberle doldurulmu§ altundan iki buyiik arslan konul
rrtu§tu. Hz. Siileyman tahtma oturmak istedigi zaman bu iki arslan bir 
sure doner, sonra durup ic;lerindeki misk ve amberi Hz. Siileyman'm 
tahtmm c;evresine sac;arlard1. Daha sonra birisi Hz. Siileyman'm hali
fesi, digeri o zamandaki israilogullan bilginlerinin reisi ic;in olmak uze
re altundan iki minber konulurdu. Aynca tahtm oni.ine yine altundan 
yetmi§ minber konulurdu ki bunlara israilogullannm kad1lanndan, 
§erefli ve zengin olanlarmdan yetmi§i otururdu. Butun bu minberlerin 
de arkasma yine altundan otuz be§ minber konulur ve bunlara kimse 
otU:rmazd1. Hz. Siileyman tahtma c;1kmak isteyip de ayaklatm1 alt ba
samaga koyar koymaz taht, ic;inde ve uzerinde bulunanlarla birlikte 
doner, arslan sag on ayagm1, dogan sol kanadm1 yayard1. Sonra Hz. Sii
leyman ikinci basamaga <;Iktlgmda Arslan bu sefer sol on ayagm1, do
gan da sag kanad1m yay1p ac;ard1. Hz. Suleymfm uc;uncu basamaga <;I
kip da tahtma oturdugu zaman bu doganlardan birisi hemen Hz. Siiley
man'm en buyuk tacm1 allp onun ba§ma koyard1. Doganm tac1 Hz. Su
leyman'n~ ba§ma koymas1yla taht h1zll bir degirmen ta§mm dondugu 
gibi h1zla donerdi. Muaviye (r.a.) : Ey Ebu ish§,k, tahtl dbnduren de 
neydi? diye sordu da Ka'b §Oyle cevablad1: Altundan bir ejderha vard1 
ki taht onun uzerindeydi ve bu ejderh8 . .y1 Sahr admdaki bir cinni yap
ffil§tl. Tahtm alt k1smmda bulunan t?wus, arslan ve . doganlar tahtm 
dondugunu hissettikleri zaman tahtm uzerine dogru donerler, taht du
runca hepsi birden ba§lan Hz. Suleymfm (a.s.)m ba§l uzerine dogru 
c;evrilmi§ halde dururlar, Hz. Siileymi'm oturunca da hepsi birden ic;le
rinde bulunan misk ve amberi Hz. Siileymi\ n (a.s.)1n ba§ma serperler
di. Sonra cevherden bir direk uzerinde durmakta alan altundan bir gu
vercin Tevrat'1 allp Hz. Siileymfm'm eline b1rak1r ve Hz. Siileyman da 
Tevrat'1 insanlara okurdu. ibn Ebu Hatim haberin tamamm1 zikret
mi§t ir ki bu, gerc;ekten garibdir. 

Allah Teala : «Dedi ki : Rabb1m, bagl§la beni. Ve bana oyle bir miilk 
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ver ki; benden sonra hi9 bir kimse ula§amasm. Muhakkak ki en 90k 
bagi§ta bulunan Sensin, Sen.» buyurur ki baz1lan buray1 §Oyle a91kh
yor: Rabb1m, bana oyle bir mulk ver ki; benden sonra hi9 kimseye ya
ra§masm ve hi9 kimse onu benden alamasm. Onun taht1 uzerine atlhin 
cesed meselesinde oldugu gibi ki ondan sonra hi9 kimse i9in boyle bir 
cesed (onun tahtl uzerine kurulan §eyt9,n kasdediliyor olmah) ta§a 
9evrilmesin. Ancak burada sahih olan §Udur ·ki Hz. Siileyman Allah'tan, 
kendisinden sonra be§erden hi9 kimsenin s9.hip olamayacag1 bir miilk 
ve hukumranhk istemi§tir ve ayetin z9,hirinden de bu anla§1lmaktad1r. 
Bu konuda Allah Rasulii (s.a.)nden sahih hadisler v9 .. rid olmu§tur. 

Bu ayetin tefsirinde Buhari der ki: Bize ish~<k ibn ibrahim'in ... 
Ebu Hureyre '(r.a.)'nden, onun da Hz. Peygamber (s.a.)den rivayetine 
gore Efendimiz §oyle buyurmu§: Dun gece namaz1nn kesmek i9in cin
lerden bir ifrit bana musallat oldu -veya Allah Rasulu buna benzer 
bir kelime soyledi- Allah Teala bana imkan verdi de onun hakkmdan 
geldim. Ve onu sabahleyin hepiniz ona bakabilesiniz diye mescidin di
reklerinden birine baglamak istedim. Ancak karde§im Siileyman'm : 
<<Rabb1m, beni ba~§la. Ve bana oyle bir mi.ilk ver ki; benden sonra hi9 
bir kimse ula§amasm.» sozunu hahrladlm. Ravi Revh der ki: Ve Allah 
Rasulu o ifriti kovalayarak geri 9evirdi. Ha~isi ~u'be kanahyla Muslim 
ve Nesei rivayet etmi§lerdir. Muslim Sahih'inde der ki: Bize Muham
med ibn Seleme el-Muradi'nin ... Ebu Derda'dan riv9,yetine gore o, §OY
le anlatlyor: Allah Rasulu (s.a.) namaz k1lmaya durdu. Onun: Senden 
Allah'a s1gmmm, dedigini sonra da u9 kere: Seni Allah'm la'netiyle la'
netlerim, diyerek bir §eyi tutmak ister gibi elini uzatt1gm1 gorduk. Na
mazi bitirince biz: Ey Allah'm el9isi, namazda, bundan once hi9 duy
madlginnz bir §eyi soyledigini i§ittik ve gordtik ki elini uzattm, dedik. 
Allah Rasulu §Oyle buyurdu: ~uphesiz Allah du§mam iblis, benim yu
zume atmak i9in ate§ten bir kor getirdi. Ben u9'kere: Senden Allah'a 
s1gmmm, dedim, sonra da : Allah'm en biiyiik la'neti ile seni la'netle
rim, dedim. U9 keresinde de geri 9ekilmedi. Sonra onu yakalamak iste
dim. Allah'a yemin ederim ki §ayet karde§imiz Siileym9.n'm duas1 ol
masaydi, Medine halk1 9ocuklanmn oynayacag1 §ekilde bagh kalm;il. 

imam Ahmed der ki: Bize Ebu Ahmed ... Ebu Ubeyd'den rivayet 
etti ki o, §oyle demi§: Ati'l, ibn Yezid el-Leysi'nin namaz kild1gm1 gor
diim. Oniinden ge9mek istedim de beni geri 9evirdi sonra §Oyle dedi : 
Bana Ebu Said el-Hudri'nin naklettigine gore; Allah Rasulii (s.a.) o 
arkasmda iken sabah namazml k1lmaya durmu§ ve namazda okurken 
§a§Irmi§. Namaz1 bitirdigi zaman §Oyle buyurmu§: Beni ve iblis'i ke§
ke gormu§ olsaydm. Ben elimle ona uzand1m ve bogaz1m s1ktlm. 0 ka
dar ki salyasmm soguklugunu ba§parmag1mla onun yamndaki par
:naklanm arasmda hissettim. ~ayet karde§im Siileyman'm duas1 ol-
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masayd1, mescidin direklerinden birinde bagll olarak kallr ve Medine 
~.;ocuklan onunla oyna§1rd1. Sizden kim k1blesi ile arasma herhangi bi
rinin girmesini engelleyebiliyorsa bunu yapsm. Hadisin: Sizden her 
kim k1blesi ile arasma herhangi birinin girmesini engelleyebilirse bu
nu yapsm, k1smm1 Ebu Davud da, Ahmed ibn Ebu Stireyc'den o ise 
Ebu Ahmed ez-Ztibeyri'den rivayet etmi§tir. 

imam Ahmed der ki: Bize Muaviye ibn Amr'm ... Abdullah ed
Deylemi'den rivayetinde o, §Oylc anlatlyor: Abdullah ibn Amr Taif'de 
Vahat denilen bahc;esinde iken yamna girdim. ic;ki ic;mekle itham olu
nan Kurey§'ten bir gence yaslanml§ duruyordu. Dedim ki: Bana ula§
tlgma gore sen §Oyle bir hadis rivayet etmi§sin: Kim bir defa ic;ki ic;er
se, Allah Teala k1rk sabah onun tevbesini kabul etmez. Cc1~ek mutsuz, 
annesinin karmnda iken mutsuz olan ki§idir. Kim, Beyt el-Makdis'e 
sadece orada namaz k1lmak ic;in gelirse; annesinin onu dogurdugu gtin
kii gibi hatalarmdan s1ynlnn§ olur. 0 Kurey§'li gene; ic;ki lafm1 duyun
ca, elini Abdullah ibn Amr'm elinden c;ekti, sonra b1rak1p gitti. Abdul
lah ibn Amr §Oyle konu§tu: Benim soylememi§ oldugum bir §eyi benim 
hakk1mda soylemek hie; kimseye helal degildir. Allah Rasulii. (s.a.)nti 
§dyle buyururken i§ittim: Kim bir defa ic;ki ic;erse, Allah TefJJ9 .. k1rk sa
bah (gun) onun namazm1 kabul etmez. ~ayet tevbe ederse Allah onun 
tevbesini k~bul buyurur. Sonra ic;kiye donerse yine k1rk sabah onun na
mazl kabul olunmaz. ~ayet tevbe ederse Allah Teala onun tevbesini ka
bul buyurur. ~ayet yine ic;kiye donerse -Ravi der ki: bilemiyorum tic;tin
ciide mi, yoksa dordtinctide mi boyle soyledi- k1y8,met gtim:i zehir usa
relerinden ona ic;irmek Allah ic;in bir hak olur: Allah Rasulti (s.a.)nti §dy
le buyururken i§ittim: Allah Teala yaratlklanm karanllkta yarattl, son
ra onlarm .Uzerine nurunu gonderdi. 0 gun kime nuru isabet etmi§se 
hidayete erdi, kime is8,bet etmemi§se o da sap1kllkta kald1. Bu sepeple
dir ki ben: Allah'm ilmi tizere kalem kurumu§tur, diyorum. Yine Allah 
Rasulti (s.a.)nti §dyle buyururken i§ittim: Hz. Stileyman Allah Teala'
dan tic; §ey istedi, Allah Teala ona ikisini verdi. Uc;tinctistintin bizim ola
cagml umuyoruz. Allah Teala'dan, Allah'm htikmtine uygun bir htiktim 
istemi§ti. Allah TeiUft bunu Hz. · Siileym8n'a verdi. Kendisinden sonra 
hie; kimsenin sahib olamayacag1 bir htiktimr8nllk isterni§ti. Allah Teala 
bunu da kendisine verdi. Uc;tincti istegine gelince; ~u mescidde · (Beyt 
el-Makdis kasdediliyor) namaz k1lmak arzusuyla her kim evinden· c;Ikar
sa annesinin dogurdugu gtinkti gibi hatalarmdan s1ynlm1§ olmasm1 
istemi§ti. Biz Allah Teala'mn bunu bize verecegini umanz. Hadisin 
bu son k1snn Nesei ve ibn Mace tarafmdan muhtelif kanallardan olmak 
tizere . .. Abdullah ibn Amr'dan riv8,yet edilmektedir. Buna gore Allah 
Rasulti (s.a.) §Oyle buyurmu§: ~iiphesiz ki Hz. Stileym?m Beyt el-Mak
dis'i in§a ettiginde Rabbmdan tic; haslet istemi§ti. .. Ve Ravi hadisin ta-
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manum zikretti. Bu, garib bir isnad ve siyak ile Rafi' ibn Umeyr (r.a.) 
hadisinde de ge~mektedir ki Taberani ~oyle diyor : Bize Muhammed ibn 
Hasan ibn Kuteybe, Askalani'nin .. . Rafi' ibn Umeyr'den rivayetinde o, 
Allah Rasulti (s.a.)nti ~oyle buyururken i§itmi~: Allah TeaH), Hz. Da
vud (a.s.)a: Benim i~in yerytiztinde bir ev bina et, buyurmu§tU. Hz. Da
vud in§asiyla emrolundugu evden once kendisine bir ev ii:l§a etti. Allah 
Teala da ona: Ey Davud, Benim evimden once kendi evini mi bma et
tin? diye vahyetti. HZ. Davud: Rabb1m, bu §ekilde htikmettim. Kim kral 
olmu~sa elbetta se~im hakkl vardu, deyip mescidin in§asma ba§ladL 
Mescidin duvarlan tamamland1gmda ti~ kere Yik1ld1. Bu durumu Allah 
Teala'ya §ikayet etti de Rab Teala: Ey Davud, Benim evimi ill§a etmeye 
sen uygun degilsin, buyurdu. Hz. Davud: Ni~in ey Rabb1m? diye sordu 
da, Allah Tea.Ia: ~u ellerinde akan kanlar sebebiyle, buyurdu. Hz. Da
vud: Ey Rabb1m, btitiin bunlar senin arzun ve muhabbetin geregi degil 
miydi? diye sordu da Allah Teala: Evet, Benim arzum ve mahabbetime 
uygundu, ancak onlar Benim kullanmd1r ve elbette Ben onlara en ~ok 
rahmet edenim, buyurdu. Bu, Hz. Davud'a ag1r geldi de Allah Teala 
§Oyle vahyetti: Uztilme, ~tiphesiz Ben, oglun Stileyman'm elleriyle bu 
mescidin in§asma htikmedecegim. Hz. Davud oldtigtinde Stileyman mes
cidin in§asma ba~ladl . Mescid tamamland1g1 zaman Hz. Stileyman kur
baruar kesip israilogullanru topladl ve Allah Teala kendisine §oyle 
vahyetti: Evimi in§a etmekle sendeki sevinci gortiyorum. Benden iiote, 
sana vereyim. Hz. Stileyman §Oyle dedi: Senden ti~ haslet istiyorum: Se
nin htikmtine uygun dti§ecek bir htiktim, benden sonra hi~ kimsenin 
sahib olmayacag1 bir htiktimranllk, §U eve orada namaz k1lmak i~in her 
kim gelecek olursa annesinin onu dogurdugu gtindeki gibi gtinahlarm
dan siyrillp ~1kmas1. Allah Rasulti (s.a .) buyurdu ki: ikisini §tiphesiz 
Allah Teala ona vermi§tir. U~tinctintin ise bana verilecegini umanm. 

imam Ahmed der ki: Bize Abdtissamed'in ... Seleme ibn Ekva'dan 
rivayetine gore o, §oyle demi§: Allah Rasulti (s.a.) dua buyurdugu za
man §U ctimle ile ba§lard1: En ytice, en ulu, en ~ok veren Rabbrm Al
lah'! tesbih eylerim. Ebu Ubeyd der ki : Bize Ali ibn Sabit'in ... Salih ibn 
Mismar'dan rivayetine gore; o, §oyle demi§tir : Allah'm peygamberi Da-
VU.d vefat ettiginde, Allah Teala oglu Stileyman (a.s.)a ~oyle vahyetti: 
Hacetini benden dile. Hz. Stileyman dedi ki : Babamm kalbi gibi Senden 
korkan bir kalb ver bana. Babamm kalbinin oldugu gibi Seni seven bir 
kalb ver bana. Allah Teala buyurdu ki: Kuluma haber gonderip ihtiya
cmi sordum. ihtiyac1 §U imi~: Kendisine Benden korkan bir kalb, Beni 
seven bir kalb verecekmi§im. Kendisinden sonra hi~ kimsenin sahib 
olamayaca~ bir htiktimranllgi mutlak9, ona verecegim. Allah Teala 
buyurur ki : «Bunun tizerine Biz de rtizgan emrine verdik. Emri ile is,te
digi. yere kolayca giderdi.» Ona bundan sonraki istegini de mutlaka ve-

"' 
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recegiz. Ravi der ki: Allah Teala, verdiklerini §Uphesiz ona vermi§tir ve 
ahiret gunu de ona hesab yoktur. Ebu Kas1m ibn Asakir, Tarih'indeki 
Hz. SUleyman (a.s.)m hal tercumesinde bu §ekilde kaydetmektedir. Se
lef'ten birisinden .rivayete gore o, §Oyle demi§tir: Hz. Davud'dan bana 
ula§tlgma,gore o: Rabb1m, SUleyman'a bana oldugun gibi ol, demi§ti. 
Allah Teala da ona, Hz. SUleyman'a §Oyle demesini vahyetti: Bana kar
§1 senin oldugun gibi olsun ki Ben de ona kar§I sa;na davrand1g1m gibi 
da vranaYlm. 

«Bunun uzerine Biz de ruzg9.n emrine verdik. Emri ile istedigi Ul
keye kolayca giderdi.» Hasan el-Basri -Allah ona rahmet eylesin- der 
ki : Hz. SUleyman Allah i~in ofkesinden atlan bogazlad1g1 zaman Allah 
Teala onlann yerine kendisine onlardan daha haYirh ve daha sur'atli 
o~aruru bah§eyledi. Bu; gidi§i bir ay, donU.§U. de bir ay olan ruzgard1r. 

«~eytanlan da. Her bin9, ustasm1 ve dalg1c1 da.» Yani onlardan ki
misi insanlarm gu~ yetiremeyecegi kaleler, heykeller, bi.iyi.ik havuzlar 
gibi ~anaklar, sabit sabit kazanlar gibi buytik ve muhte§em yapllar ve 
benzeri zor i§lerde kullaruhrken diger bir grup da denizlere dalarak sa
dece denizlerde bulunan inci, cevher ve benzeri guzel §eyleri ~1karmada 
kullaruhyordu. «Demir halkalarla bagh digerlerini de (onun buyruguna 
verdik) .» Bunlar; salih amellerde bulunma'ktan imtin§/ ederek isyan 
eden, inadla§an, i§lerinde kotu davrarup haddi a§anlardan zincir ve 
bukagllarla bagh olanlard1r. 

«Bu, bizim bagi§Innzdir. Artlk ister hesabs1zca ver, ister tut (de
dik) .» Yani sana vermi§oldugumuz bu tast9:mam hukumranhk, en mu
kemmel saltanaf senin istegine uygun olarak sana verilmi§tir. Bundan 
boyle sen; diledigine ver, diledigini mahrum k1l. Sana hes§,b soracak 
degiliz. Her ne yapacak olursan, bu senin i~in dizdir. Diledigin §ekilde 
hukum ver. Senin hukmtin dogrudur. 

Buhari ve MU.slim'in Sahih'lerinde s?.bit oldugu i.lzere Allah Rasu
lu (s.a.) kendisine emrolunaru i§leyen, Allal'l'm emrettigi §ekilde insan
lar arasmda bolU.§tU.ren Allah'm kulu ve el~isi olmakla hesabs1z ve gu
nahsiz olarak diledigine veren, diledigine vermeyen bir hukumdar 
peygamber olmak arasmda muhayyer b1rakild1gmda Cibril ile isti§are
den sonra birinci mertebeyi tercih etmi§ti. Cibril kendisine : Mutevaz1' 
ol, dedi de Allah Rasulu birinci mertebeyi tercih etti. Zir?t bu mertebe 
Allah katmda kadri daha yuce olup kiya,met guni.! en yuksek mertebe
dir .' Bununla beraber hukumda,rhk ile birle§mi§ peygamberlik makam1 
elbette dunya ve ahirette buyuk bir makamd1r. Bu sebepledir ki Allah 
Teala Hz. SUleym~.n'a di.inyada verdiklerini zikrettikten sonra onun kl
yamet gtinunde de Allah katmda buyuk bir nasib sa,hibi olduguna dik
kati ~ekerek: ccDogrusu (a,hiret yurdunda) katlm1zda onun i~in yi.iksek 
bir maka:m ve guzel bir netice vard1r.» buyurmu§tur. 
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41 - Kulumuz· Eyyfib'u da hat1rla. Hani Rabb1na: Dog
rusu ~eytan bana yorgunluk ve azab verdi, diye seslen
mi~ti. 

42 - Vur ayag1n1 yere. i~te ylli.anacak ve i<;ilecek so
guk bir su. 

43 - Katrm:~.zdan bir rahmet, akll sahipleri i<;in de bir 
ogut olmak uzere ona, ailesini ve onlarla birlikte olanlann 
bir mislini lutfettik. 

44 - Eline bir demet sap al da onunla vur ve yeminini 
bozma. Biz, onu gen;ekten sab1rh bulmu~tuk. Ne iyi kul
du. Muhak!kak ki o, Allah'a yonelirdi. 

Sabu <;aglayam Eyyub (a.s.) 

Allah Teala burada, kulu ve el<;isi Eyyub (a.s.)u zikrediyor. Allah 
Teala bedeni, mah ve <;ocuklan hakkmda vermi§ oldugu zararla onu 
imtihan etmi§ kalbi dl§mda bir igne batacak kadar saglam bir yeri kal
maml§tl. Hastahg1 ve i<;inde bulundugu durumu i~in yard1m isteyebi
lecegi hi<; bir §eyi de kalmamt§tl. Ancak Allah'a ve Rasuliine imam se
bebiyle hamrm onu seviyordu. Ucretle insanlara hizmet eder ve Hz. Ey
yub'u doyururdu. Hz. Eyyub'a yakla§Ik on sekiz sene hizmet etmi§tir. 
Bu durumundan once Hz. Eyyub'un bol bol mah, <;ocuklan, diinya mal 
v~ zenginligi vard1. Biitiin bunlar elinden ahnml§ ve neticede biitiin bu 
siirede kalacag1 iilkenin mezbeleliklerinden bir ~opliige attlmt§tl. Ham
rm dl§mda uzag1 yakm1 onu reddetmi§ti. Kans1 insanlara hizmet<;ilik 
yapmak iizere aynlmas1 dt§mcia sabah ak§am onu hi<; yalmz blrakma
mt§tlr. insanlara hizmeUnden sonra hemen ona donerdi. Hz. Eyyub'un 
bu durumu uzaytp hali §iddetlenince ve nihayet onun hakkmda takdir 
edilmi§ kader sona erip mukadder olan siire tama,mlamnca rasullerin 
ilah1, alemlerin Rabbi Allah'a tazarru' ve niyazda bulunup: «BU dert 
beni sanverdi. Sen merhametlilerin merhametlisisin.» (Enbiya, 83) diye 
dua etti. Bu ayet-i ke: ime'de de bildirildigi iizere o, §6yle du9, etmi§ti: 
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«Rabb1m, dogrusu §eytan bana yorgunluk ve azab verdi.» burada Hz. 
Eyyub'un kasdettigi yorgunlugun bedeninde, azabm da mall ve 
c;ocuklarmda oldugu soylenir. i§te o zaman merhametlilerin en mer
hametlisi, onun duasma ic9.bet buyurup oldugu yerde dogrulmasm1 ve 
ayag1yla yere vurmasm1 emretti. Hz. Eyyub ayag1yla yere vurunca, Al
lah Teala oradan bir kaynak fl§kirttl . Hz. Eyyub'a o kaynaktan yikan
masim emretti. Boylece bedenirideki hastahklarm tamam1 iyile§ti. Son
ra bir ba§ka yerde ayagm1 tekrar yere vurmasm1 emretti. Oradan da 
ba§ka bir kaynak fi§kirtti ve o kaynaktan igmesini emretti. Boylece ic;in
deki kotUliikler de giderildi, zahiren Ve batmen tam bir afiyete kaVU§tU. 
Bu sebepledir ki Allah Teala §byle buyuruyor: «Vur ayagm1 yere. i§te 
Y!kanacak ve ic;ilecek soguk bir su.» 

ibn Cerir ve ibn Ebu Hatim §Oyle diyorlar: Bize Yunus ibn Abd'iil
A'la'mn ... Enes ibn Malik (r.a.)den rivayetlerine gore Allah RasUlii 
(s.a.) §byle buyurdu: Allah'm peygam_beri Eyyub (a.s.), miibtela kilm
digi musibetler ic;inde on sekiz sene kald1. Yakm1 ve uzag1 onu reddetti. 
Ancak onun en yakm karde§lerinden iki ki§i vard1 ki onlar, sabah ak
§am ona gelip giderlerdi. Onlardan birisi digerine: Allah'a yemin olsun 
ki Eyyub, alemlerden hie; kimsenin i§lemedigi bir giinah i§lemi§tir bili
yor musun? dedi de digeri: 0 da nedir ki? diye sordu. Birincisi: On se
kiz seneden beri Allah ona merhamet edip ic;inde bulundugu durumdan 
onu kurtarmi§tlr (daha ne olsun?) dedi. H7 . Eyyub'un yamna geldik
lerinde ikincileri sabredemeyip bunu Hz. Eyyub'a soyledi de Hz. Eyyub: 
Ne soyledigini bilmiyorum. Ancak Allah biliyor ki ben, geki§en ve ge
ki§meleri s1rasmda .Allah'1 anan iki ki§iye ugrard1m da evime dondii
giimde Allah'1 ancak bir hak ic;in anmi§ olabilecekleri korkusuyla onla
nn yerine keffaret verirdim, dedi. Ravi devamla §byle anlatlr: Hz. Ey
ylib def-i hacet ic;in c;1ktlgi zamanlarda i§ini bitirdiginde kans1 onun 
elinden tutar ve eski yerine gelmesine yard1m ederdi. Bir gun Hz. Eyyub' 
un def-i hacetten sonra e§ini c;ag1rmakta geciktigi goriildii. Allah Teala 
Hz. Eyyub (a.s.)a: «Vur ayagm1 yere. i§te y1kanacak ve igilecek soguk 
bir su.» diye vahyetmi§ti. Hamm1mn gelmekte gecikmesini istedi. Ha
mmi da onu beklemeye ba§ladl. Bir de kansmm yanma geldi ki Allah 
Teala ondaki biitiin hastahklan gidermi§, en giizel §ekliyle kar§Ismda 
duruyor. Hamm1 onu goriince: Allah seni miibarek k1lsm, §U musibete 
dugar kalmi§ Allah'm peygamberini gordiin mii? S1hhath oldugu za
manda Allah'a yemin ederim ki senden daha gok ona benzeyen birini 
gormedim, dedi. Hz. Eyyub'un birisi bugday, digeri de arpa igin iki an
ban vard1. Allah Teala iki bulut gonderdi. Bunlardan birisi bugday de
posunun iizerine gelince depoyu ta§Irmcaya kadar altun bo§altti. Di
geri de arpa anbanna yine ta§Irmcaya kadar altun bo§alttl. ibn Cerir 
-Allah ona rahmet eylesin-in rivayetinin lafz1 bu §ekildedir. imam 
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Ahmed'in Abdiirrezzak kanahyla .. . Ebu Hiireyre'den rivayetine gore 
Allah Rasulii (s.a.) §oyle buyurmu§: Hz. Eyyub <;1plak olarak y1kandlg1 
esnada iizerine altun <;ekirgeler bo§andl. Hz. Eyyub bunlardan elbisesi
nin i<;ine doldurmaya ba§ladl da Rabb1 kendisine: Ey Eyyftb, §U gordiik
lerinden seni miistagni k1lmadun m1? diye nida eyledi. Hz. Eyyub: Evet 
miistagni klldm Rabb1m, fakat Senin bereketinden ben asla miistagni 
degilim, diye cevab verdi. Hadisi Abdiirrezzak kanahyla sadece Buhari 
tahric etmi§tir. 

Allah Teala: «Kat1m1zdan bir rahmet, ak1l sahipleri i<;in de bir ogiit 
olmak iizere ona, ailesini ve onlarla birlikte olanlarm bir mislini lutfet
tik.» 'buyurur ki, Hasan ve Katade'nin soyledigine gore, Allah Teala biz
zat onlan diriltmi§ ve onlarm bir mislini de onlarla birlikte arttlrml§tlr. 

Allah Teala yine §Oyle buyuruyor: Sabn, sebatl, Bize donmesi, te
vazuu ve boyun egmesi kar§1hg1 ona katlm1zdan bir rahmet, sabrm 
ak1betinin ferahhk, darllktan <;lkl§ ve rahatllk oldugunu bilsinler diye 
akll sahipleri i<;in de bir ogiit olmak iizere ona ailesini ve onlarla birlik
te olanlarm bir mislini lutfettik. 

((Eline bir demet sap al da onunla vur ve yeminini bozma.» Hz. Ey
yub (a.s.) yaptlgl bir i§ten dolaYl hammma ofkelenmi§, klZffil§tl. Soy
lendigine gore bir ekmek kar§lllgmda sa~mm bir orgiisiinii satnn§ ve o 
ekmegi Hz. Eyyub'a yedirmi§ti de Hz. Eyyub bundan dolay1 onu kma
ffil§ ve Allah kendisine §if?: verirse hammma yiiz degnek vuracagma 
dair yemin etmi§ti. Bunun dl§mda ba§ka bir sebeple hammma k1znn§ 
oldugu da soylenir. Allah Teala Hz. Eyyub'a §ifa ve afiyet verdikten sonra 
hammmm kendisine olan bu en miikemmel hizmeti, merhameti, §efkati 
ve iyiligine kar§lhk cezas1 bu yiiz degnek olmamahyd1. Bunun iizerine 
Allah Teala Hz. Eyyub'a vahyetti ki, eline bir demet sap alacak, bu de
mette yiiz <;ubuk bulunacak ve bu demetle hammma bir kere vuracak. 
Boylece yemini yer.ine gelmi§ olacak, adagma uymu§ ve yemininden de 
donmii§ olmayacaktl. i§te bu, Allah'tan korkan ve Allah'a donen i<;in 
bir ferahhk ve <;lkl§ yolu olmu§tur. Bu sebepledir ki Allah Teala: ((Biz, 
onu ger<;ekten sab1rh bulmu§tuk. Ne iyi kuldu. Muhakkak ki o, Allah'a 
yonelirdi.» buyurmu§tur. Allah Teala Hz. Eyyub'u iyi bir kul olmas1 ve 
Allah'a <;ok<;a doniip yonelmesi ile medhetmi§, ovmii§tiir. Bu sebepledir 
ki ba§ka bir ayet-i kerime'de de: ((Kim Allah'tan korkarsa, ona bir <;lkl§ 
yolu ihsan eder ve ona beklemedigi bir yerden nz1k verir.» (Talak, 2,3) 
buyuruyor. Fakihlerden bir<;ogu yemin ve benzeri meselelerde bu ayet-i 
kerime'yi delil getirerek bu ayetle hiikum vermi§lerdir. 

• 'C ~~ ?\ ~ ~,\.,.. ·~,·, \Jt>' ... ,.. "--.. .:;"'--·,.. "' fC~\ ... 
~ --~-?.. .l~~~ly~ .~Jv ... ~~J._, _, . ..-):liJ 

Tefsir, C : XII : F . 432 
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45 - Kuvvet li ve basiretli kullanm1z alan ibrahim, is
hak ve Ya 'kflb'u da hatlrla. 

46 - Dogrusu Biz, onlan ahiret yurdunu samimiyyet-
le dii~?iinen kimseler k1ld1k. 

47 - Ve gerc;ekten orhar, kat1m1zda sec;kinlerden ve 
hay1rhlardand1. 

48 - ismail'i, el-Yesa'I ve Zulkifl'i de hat1rla. Hepsi de 
iyiler dendir. 

49 - Bu bir zikirdir ... 
Allah Teala burada kullarmdan rasullerin, gokga ibi'l,det eden pey

gamberlerinin faziletlerini haber verip; ((Kuvvetli ve basiretli kullanm1z 
olan ibrahim, ishak ve Ya'kub'u da hatlrla.» buyurur ki buradaki kuv
vet ve basiret ile amel-i salih, faydah ilim, ibadetteki kuvvet ve basiret 
kasdedilmektedir. ibn Abbi'l,s'tan rivf!,yetle Ali ibn Ebu Talha'mn a<;Ik
lamasma gore ((Kuvvetli ve basiretli kullanm1z .. . » k1smmda §6yle bu
yuruluyor: Kuvvet ve iba,det sahibi, dinde fakih, bilgi sahibi olan kul
lanmiz ... Mucahid a,yett~ki ( ...>~)'1 JJi ) kelimeleri ile Allah'a 
itaatta kuvvetin, ( J~)'l ) kelimesiyle de hak ve gerc;ek hakkmdaki 
basiretin kasdedildigini sayler. Kata,de ve Siiddi de §6yle diyorlar: On
lara ibadette kuvvet, dinde basiret verilmi§ti. 

ccDogrusu Biz, onlan ahiret yurdunu samimiyyetle dii§iinen kim
seler k1ld1k.» Mucahid der ki: Biz onlan ahiret igin guzel ameller i§le
yici k1ld1k. Onlarm ~hiretten ba§ka bir dii§iinceleri yoktu. Suddi de 
boyle demektedir ki, onlarm zikirle.ri ve amelleri ahiret yurdu igindi. 
Malik ibn Dinar der ki: Allah Teala onlarm kalblerinden dunya sevgisi 
ve zikrini g1kanp onlara s1rf ahiret sevgisini ve zikrini bah§etmi§ti. Ata 
el-Horasani de boyle demektedir. Said ibn Cubeyr'in soyledigine gore 
ise burada ahiret yurdu ile cennet kasdedilmektedir. Ayette: ccDogrusu 
Biz, onlan sadece ahiret yurdunu samimiyet (ve ihlas)le dii§U.nen, (zik
reden) kimseler k1ld1k.» buyruluyor. ( .. . ) KatR,de der ki: Onlar insan
lara, i h iret yurdunu ve ahiret yurdu igin amel etmeyi hatlrlatlrlardL 
ibn Zeyd de §Oyle demektedir: Allah TeaJa ahiret yurdundaki en ustiin 
§eyleri onlara bah§etmi§tir. 

<e Ve gerc;ekten onlar, kat1m1zda segkinlerden ve haYirhlardandL is
mail'i, el-Yesa'1 ve Zulkifl'i_j.e hatlrla. Hepsi de iyilerdendir.» Bunlar ve 
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kissalan ile haberleri hakkmdaki bilgiler burada tekranna gerek blrak
mayacak §ekilde Enbiya suresinde get;mi§ti. 

((Bu bir zikirdir.» Yani bu boliim, dii§iiniip zikredecek kimseler it;in 
it;inde zikir bulunan bir boliimdiir. Siiddi burada Kur'an'm kasdedildi
gini soyler . 

... ve muhakkaJk. ki muttakiler i!Qin guzel bir sonuc; var
drr. 

50 - Kap1I~r:1 kendilerine ac;Ilmi$ Adn cennetleri. 
51 - Orada tahtlara yaslanrm$ olarak birc;ok meyve

ler ve ic;ecekler isterler. · 
52 - Yanlannda gozlerini yaln1z e$lerine dikmi$ ayn1 

y~tan guzeller vardrr. 
53- i$te hesab gtinu ic;in size vaarlolunan budur. 
54 - Dogrusu bu, Bizim nzkJmJzdir, onun ic;in bitip 

tukenme yoktur. 

Miittakilere Adn Cennetlerl 

Allah Teala burada mutlu, inanan kullanm zikrediyor ki onlar i~in 
ahirette «Giizel bir sonut; vard1r.» sonra Allah Teala bu sonucu §Oyle 
at;lklar: <<Kapl.lan kendilerine a t;llrm§ Adn cennetleri.» Yani kap1lan 
onlara at;lk, devamh ikamet edecekleri cennetler. Buradaki ( '-:-'IY.~I ) 
kelimesinin ba§mda bulunan ( J J ) , kelimenin sonundan hazfedil 
rni§ alan bir kelimenin yerini tutmaktad1r ki sanki §oyle denilmek iste
niyor: Onlar cennetlerin kapl.larma geldikleri zamanda §iiphesiz o cen
netlerin kapl.lan kendilerine at;Ihr. ibn Ebu Hatim'in Muhammed ibn 
Sevab -el-Hebba.ri kanahyla ... Abdullah ibn Amr'dan rivayetine gore Al
lah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: §iiphesiz ki cennette, adma «Adn» 
denilen bir ko§k vard1r. <;evresinde burt;lar ve otlaklar vardir. 0 ko§kiin 
be§ bin kapiS1, her bir kap1s1 yanmda da be§ bin kaftan vard1r. Oraya 
ancak ya bir peygamber, ya bir s1d~, ya bir §ehid veya adaletli bir dev-
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let ba§kam girer -veya orada ikamet eyler buyurmu§tur-. Cennetin 
sekiz kap1s1 hakkmda muhtelif kanallardan olmak lizere bin;ok hadis~ 
ler varid olmw~tur. 

((Orada (otaglar altmda) tahtlara (bagda§ kurup) yaslanmi§ ola
rak bir<;ok meyveler ve i<;ecekler isterler.» Her ne isterlerse haz1r bulur
lar ve diledikleri §ekil iizere hemen haz1r olur. Hangi c;e§idinden olursa 
ic;ecekleri, hizmetc;iler hemen kendilerine ((Bembeyaz bir kaynaktan 
doldurulmu§ kaseler, ibrikler, kadehler.>> (Vak1a, 18) ile getirirler. 
((Yanlarmda gozlerini yalmz e§lerine dikmi§, (e§leri di§mda hie; kimseye 
iltifat etmeyen, doniip bakmayan) aym ya§tan giizeller vardlr.» Ya§lan 
ve omiirleri hep birbirine e§it, aym seviyededir. Yapt1g1nnz bu ac;1klama 
ayn1 zamanda ibn Abbas, Miicahid, Said ibn Ciibeyr, Muhammed ibn 
Ka'b ve Siiddi'nin a<;Iklamalarmm da anlam1d1r. 

cci§te hesab giinii ic;in size vaadolunan budur.» Yani §U zikrettikle
rimiz Allah'm z~>tmdan korkan kullarma vaadetmi§ oldugu cennetin 
nitelikleridir. Onlar diriltilip kabirlerinden kalktlktan ve cehennemden 
kurtulduktan sonra buraya gideceklerdir. 

Sonra Allah Teala cennetin bitip tiikenmeyecegini, zevali ve sonu 
olmad1gm1 haber verip: ccDogrusu bu, Bizim nzkimizdir, onun ic;in bitip 
tiikenme yoktur.>> buyurur ki ba§ka 9>yetlerde de §6yle buyrulur: ccSizin 
yammzdaki tiikenir. Allah'm katmda olanlar ise sonsuzdur.» (Nahl, 
96), ccBu, ard1 arkas1 kesilmeyen bir vergidir.>> (Hud, 108), ccMuhak
kak ki, iman edip salih amel i§leyenlere; i§te onlara, kesintisiz bir ecir 
vard1r.>> (Fussilet, 8), ccOramn (cennetin) yiyecekleri de, golgeleri de 
ebedidir. Bu takva sahiplerinin ak1betidir. Kafirlerin ak1beti ise ate§
tir.» (Ra'd, 35). Bu hususta ayetler pek c;oktur. 

55 - Bu boyle. Azgrnlar igin de <;ok kotti bir sonug var
drr. 

56 - Cehennem. Oraya girerler. Ne kotti bir •konaktlr. 
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57- i~te ~u, kaynar su ve irin, tats1nlar onu. 
58- Bunlara benzer daha ba~kalan da vard1r. 

6885 

59 - i~te bu topluluk, sizinle beraber gogiis gerenler
dir. Rahat yiizii gormesin onlar. Muhakkak cehenneme gi
receklerdir. 

60 - Dediler ki: Hay1r, as1l siz rahat yiizii gormeyin. 
Bizi buraya siz siirdiiniiz. Ne kotii !Jir duraktlr buras1. 

61 - Dediler ki: Rabbimiz, bizi buraya kim siirdiiyse 
ona ate~teki azab1n1 kat kat arttlr. 

62 - Ve dediler ki: Bizim kendilerini kotiilerden saydi
gimiz adamlan ni~in burada ,gormiiyoruz?· 

63 - Onlan alaya alrm~tlk. Y aksa ~imdi gozlere go
riinmez rni oldular? 

64 - i~te bu, hakk1n kendisidir. Cehennem ehlinin bir
biriyle tarti~mas1. 

- Azgmlar i~in de Kaynar Su Ve irin 

Allah Teala mutlularm ak1betini zikrettikten sonra pe§inden 
k1yamet ve hesab giinu mutsuzlarm durumlanm ve ak1betlerini zik
retmeye ba§layarak §Oyle buyurur: ccBu boyle. Azgmlar, (Allah'a itaat
tan c;1km1§ kimseler, Allah'm elc;ilerine muhaJefet edenler) ic;in de c;ok 
kotii _bir sonuc; ve ak1bet vard1r. >> Daha sonra Allah TeaJa onlarm akl
betlerini §oyle ac;1klar: ccCehennem. Oraya girerler. >> Cehennem onlan 
her yonlerinden kaplay1verir. ceO, ne kotii konak (ve kalmacak yer) 
tlr. i§te §u, kaynar su ve irin, tatsmlar onu.» Ayette zikredilen 
( ~~ ) kelimesi, hararetin en ust noktasma c;1km1§ kaynar sudur. 
(, Jl-OJI ) kelimesi ise; onun z1dd1 olup son derece elem verici, soguk
luguna katlamlamayacak derecede soguk sudur. Bunun ic;in Allah Teala 
buyurur ki : ccB1,mlara benzer daha ba§kalan da vard1r. >> Bu _kabilden 
olan c;e§itli azablar vard1r ki onlar pe§pe~e bu azablara duc;ar olacak
lardlr. imam Ahmed der ki: Bize Hasan ibn Musa'nm ... Ebu Said' den, 
onun da Allah Rasulii (s.a.)nden rivayetine gore §oyle buyurmu§tur: 
~ayet (cehennemdeki) gassak (irin). dan bir kovas1 dunyaya dokiilmu~ 
olsayd1 _yeryiizii halk1 koku§urdu. Hadisi Tirmizi de Siiveyd ibn Nahr 
kanahyla ... Derrac'dan rivayet etmi§ ve: Bu hadisi sa"dece RU§deyn 
ibn Sa'd kanallyla biliyoruz, demi§tir. Ancak hadis ba§ka kanallardan 
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da rivayet edilmi§ olup mesela ibn Cerir hadisi Yum1s ibn Abd'iil-A'la 
kanahyla .. . Amr ibn Haris'den rivayet etmi§tir. Ka'b ·el-Ahbar der ki: 
( JL.;JI ), cehennemde bir kaynaktlr. Y1lan, akrep ve benzeri zehirli 
§eylerin zehirleri oraya akar. Orada toplamr ve a,demoglu oraya geti
rilip bir kere daldmhrsa <;Ikanldigmda derisi ve etleri kemiklerinden 
aynlrm§, detisi ve etleri topuklarmdan sark1yor, eti ki§inin elbisesini 
yerde sfudiigii gibi yerde siiriikleniyor. Ka'b'm bu soziinii ibn Ebu 
Hatim riva,yet etmi§tir. «Bunlara benzer daha ba§kalan da vard1r.» 
ayetinde Hasan el-Basri'nin soyledigine gore <;e§itli az9.blar kasdedil
mektedir. Bir ba§kasi «Bunlara benzer daha ba§kalan»m §oyle a<;Ikh
yor: ~iddetli soguk ve s1cak yel, kaynar su i<;me, zakkuin yeme, yuka
nlara <;Ikanhp a§agilara at1lma ve daha ba§ka birbirine z1d muhtelif 
§eylerdir ve hepsi de cehennemliklerin azab olunacag1 ve onlar sebe
biyle hakarete ve .al<;altllmaya du<;ar kilmacag1 §eylerdendir. 

«i§te bu topluluk, sizinle beraber gogiis gerenlerdir. Rahat yuzu 
gorrrtesin onlar. Muhakkak cehenneme gireceklerdir.» ayetinde, ce
hennemliklerin birbirilerine ne soylecekleri haber verilmektedir. Nite
kim ba§ka bir ayet-i kerime'de de §Oyle buyrulmaktad1r: «Her iimmet 
girdik<;e; yolda§ma la'net eder.» (A'r~ f, 38) . Yani sel9.m yerine onlar 
birbirlerini la'netleyecek, birbirlerini yalanlayacak ve birbirlerini inkar 
edeceklerdir. Bir grup, zebaniler ve cehennem bek<;ileri e§liginde ce
henneme geldikleri zaman onlardan once girenler: <<i§te bu topluluk, si-

' zinle beraber gogiis gerenler ve sizinle beraber cehenneme girenlerdjr. 
Rahat yiizii gormesin onlar. Muhakkak ki cehenneme gireceklerdir.» 
Zira onlar da cehennemliklerdendir, diyecekler. Cehenneme yeni giren
ler de diyecekler ki : ccHay1r, as1l siz rahat yiizii gormeyin. Bizi buraya 
siz siirdiiniiz.» Bizi bu neticeye siiriikleyen §eylere siz davet etmi§
tiniz. «Ne kotii bir duraktlr, (ne kotii bir i\,kibet ve sonu<;tur) buras1. 
Dediler ki: Rabb1m1z, bizi buraya kim siirdiiyse ona ate§teki azab1m 
kat kat arttlr.» Nitekim Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de de §Oyle 
buyurur: «Sonrakiler oncekiler i<;in derler ki: Rabb1m1z, i§te bizi bun
lar saptlrd1. Onun i<;in bunlara ate§ten katmerli az9,b ver. Buyurur ki: 
Hepiniz i<;in katmerlidir. Ne var ki bilmezsiniz.» (A'rat, 38) Yani sizden 
her biri it;in yaptlklan kadar azab vard1r. «Ve dediler ki: Bizim ken
dilerini kotiilerden saydig1m1z adamlan ni<;in burada gormiiyoruz? 
Onlan alaya alrm§tlk. Yoksa §imdi gozlere goriinmez mi oldular?)) 
ayetinde belirtildigi iizere kflJirler cehennemde, diinyada iken sapik
!.Ik iizere olduklanm zannettikleri kimseleri arayacaklard1r. Onlar ken
di zanlarma gore mii'min olduklanm samyorlard1 da arad1klan bu kim
seler onlar nazarmda sap1khktayd11ar. Diyecekler ki: Bize ne oluyor 
da onlan bizimle birlikte cehennemde goremiyoruz? Miicahid . der ki: 
Bu, Ebu Cehil'in soziidiir. ~oyle diyecektir: Bana ne oluyor da Bilal'i 
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Ammar'1, Suheyb'i, falan ve falam goremiyorum. Aslmda bu, bir misal
dir. Yoksa butiin kafirlerin durumu §6yledir: Onlar cehenneme girecek
lerine inamyorlardL Katirler cehenneme girdiklerinde arayacaklar fa
kat bulamayacaklar ve: ((Bizim kendilerini kotillerden sayd1g1m1z adam
Ian ni<;in burada gormuyoruz? (Dunyada iken biz) onlan alaya alml§
tlk.n deyip sonra kendilerini muhiU bir §eyle teselli edercesine §6yle di
yecekler: ((Yoksa §imdi gozlere gorunmez mi oldular?» Herhalde onlar 
da bizimle beraber cehennemdedirler. Fakat herhalde gozumuz ili§me
di. i§te o zaman inananlanri yuce derece ve mertebelerde oldugunu an
layacaklardlr. Allah Teala'nm §U kavli buna i§aret etmektedir: <<Cermet 
ashab1, cehennem ashabma: Rabb1m1zm bize va'dettigini hak bulduk. 
Siz de Rabb1mzm size va'dettigini hak buldunuz mu? diye seslenirler. 
Evet, dediler. Bunun uzerine aralarmda bir mun9~di: Allah'm la'neti; 
zalimlerin uzerinedir, diye seslendi... Girin cennete; size hi<; bir korku 
yoktur ve sizler uzillecek de degilsiniZ.ll (A'rat, 44-49). 

((i§te bu, hakkm kendisidir. Cehennem ehlinin birbiriyle tartl§ma
Sl.ll Ey Muhammed sana §U haber verdiklerimiz cehennemliklerin birbi
riyle tartl§mas1, birbirlerini la'netlemesidir ve bunlar hi<; bir §ek ve 
§U.phe olmayan ger<;egin kendisidir. 

65 - De 'ki: l::Sen, sadece bir uyanc1y1m. Vahid, Kahhar 
olan Allah'tan ·ba~ka hie; bir ilah yoktur. 

66 - Goklerin, yerin ve ikisinin aras1nda bulunanlann 
Ra;bb1 Aziz'dir, Gafur'dur. 

67 - De ki: Bu, hiiyl1k bir haberdir. 

68 - Ama siz ondan yuz c;eviriyorsunuz. 

69 - Me le-i A'la' da olan tartl~malar halclnnda benim 
bir bil.gim yoktur. 

70 - Bana s3;dece vahyolunur. Ben, ancak apac;Ik bir 
uyanCIYJ.m. 
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Ben, Sadece Bir UyanciYJ.m 

Allah Tea.la, Rasulii (s.a.) Muhammed'e Allah'1 inkar eden, O'na 
e§ler ko§an ve Rasuliinii yalanlayanlara §Oyle demesini emrediyor: Ben 
sizin zannettiginiz gibi degilim. Aksine ancak · bir uyanc1y1m. Vahid, 
Kahhar olan Allah'tan ba§ka hie; bir ilah yoktur. Yegane 0 her §eye ha
kim ve galibdir. Goklerin, yerin ve ikisinin arasmda bulunanlarm Rab
buhr. Biitiin bunlarm maliki ve onlarda tasarruf sahibi olan O'dur. 
Aziz'dir, Gafur'dur. izzet ve azametiyle birlikte 0 c;okc;a bag1§layand1r. 

«De ki: Bu, (Allah'm beni size peygamber olarak gondermesi son 
derece yiice, belig) biiyiik bir haberdir. Ama siz (bu haberden gafil ola
rak) ondan yiiz c;eviriyorsunuz.» Miicahid, Kad1 l:}iireyh ve Siiddi «De 
ki: Bu, biiyiik bir haberdir.» ayetinde Kur'an'm kasdedildigini soylerler. 

«Mele-i A'Wda olan tarti§malar hakkmda benim bir bilgim yok
tur.» l:}ayet vahiy olmasayd1 ben Mele-i A'l9!da olan tarti§malan nere
den bilecektim? Hz. Adem hakkmdaki tartl§malan, iblis'in ona secde 
etmekten imtina' etmesini, Rabbi ile tarti§lp kendini Adem'den iistiin 
tutmasm1 nereden bilecektim? imam Ahmed der ki: Bize Ha§im ogul
lan kolesi Ebu Said'in ... Muaz (ibn Cebel) -Allah ondan ho§nud ol
sun- dan rivayetine gore o, §oyle anlatlyor: Bir sabah Allah Rasulii 
sabah namaz1 ic;in bizim yamm1za <;Ikmakta gecikti. 0 kadar ki ner
deyse giine§in ucu ufukta goriinecekti. Allah Rasulii (s.a.) h1zllca <;1k1p 
namaza durdu, namaz1 c;ok acele ve klsaca k1ldird1. Seli'!m verdiginde: 
Saflanmzda oldugunuz yerde durunuz, buyurup bize dondii ve: Sabah 
namaz1 ic;in sizin yammza <;Ikmaktan beni geciktiren sebebi size anlata
cagim buyurup §Oyle anlattl: Geceleyin kalk1p takdir olundugu kada
nyla namaz k1ld1m. Namazda bir miktar uyuyakalrm§Im. Sonra uyan
dim ve gordiim ki en giizel suretiyle Rabb1mla kaq1 kar§1yay1m. Ey Mu
hammed, Mele-i A'la'da hangi konuda tartl§Ildigmi biliyor musun? .bu
yurdu. Ben: Rabb1m, bilmiyorum, dedim. Allah Teala bunu iic; defa tek
rarladl. GOrdiim ki kudret elini iki kiiregim arasma koydu ve parmak
larmm soguklugunu gogsiimde hissettim. Her §ey bana tecelli etti ve 
ogrendim. Ey Muhammed, Mele-i A'ia'da hangi konuda tartl§Iyorlar? 
buyurdu. Ben: Keffa,retler konusunda, dedim. Keffa.retler nelerdir? bu
yurdu. Ben: Ayaklarm cum'alara gitmesi, namazlardan sonra mescid
lerde oturma, ho§lamlmayacak hadiseler esnasmda giizelce abdest al
ma, dedim. Yiice dereceler (e ula§tlran §eyler) nelerdir? buyurdu. Ben: 
Yemek yedirmek, yumu§ak soz soylemek, insanlar uyurken namaz kll
mak, dedim. iste, buyurdu. Dedim ki: Allah'1m, Senden haYir i§leri i§
lemeyi, miinkerleri terketmeyi, yoksullan sevmeyi, beni bagi§laYIP ba
na merhamet etmeni dilerim. Bir kavmin fitnesini mu.rfid ettigin za-
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man beni o fitneye kan§mami§ .olarak oldiir. Senden Senin sevgini, Seni 
sevenlerin sevgisini, Senin sevgine beni yakla§tlracak ~mellerin sevgi
sini dilerim. Allah Rast1lii (s.a~) buyurdu ki: ~iiphesiz ki bu; gen;ektir, 
onu iyice ogreniniz. Bu, me§ht1r olan uyku hadisidir. Bunun uyamkhk 
halinde oldugunu soyleyenler yamlmaktad1rlar. Siinen'lerde muhteli{ 
kanallardan olmak iizere rivayet edilmi§tir. Bu hadisi aynen Tirmizi d& 
Cehdam ibn Abdullah el-Yemani kanahyla rivayet etmi§ ve hasen, sa
hih oldugunu soylemi§tir. Bu tartl§ma Kur'an hakkmdaki mezkt1r tar
tl§ma degildir. Bu zftten a<;Iklanrm§tl. Kur'9.n hakkmdaki tartl§maya 
gelince bu, daha sonra Allah Teala'nm: «Hani Rabbm meleklere demi§ 
ti ki ... » ayetinde tefsir edilip a<;Iklanacaktlr. 

71- Hani Rabb1n melsklere demif}ti ki: Ben, <;amurdan 
bir insan yaratacagrm. 

72 - Onu yap1p ruhumdan kendisine ufledigim za-
man; derhal seode edin ona. 

73 - Butun melekler topluca secde ettiler. 
74 - Yaln1z iblis, buyiikluk taslad1 ve ka.firlerden oldu. 
75 - Buyurdu ki: Ey iblis, iki elimle yarattlgrma secde 

etmekten seni ahkoyan nedir? Boburlendin mi, yoksa yu
celerden mi oldun? 

76- Dedi ki: Ben, ondan daha hay1rhy1·m. Beni atef}
ten yaratt1n, onu <;amurdan yaratt1n. 



6890 1BN KESIR (Cilz: 23_; Sftre: 38 

77- BuyUI"du ki: CLk oradan. Suphesiz sen, artlk ko
vulmu!?. birisin. 

78- Ve muhalkkak ki din gunune tkadar la'netim se
nin uzerinedir. 

79- Dedi ki: Rabb1m, diriltilecekleri gune kadar bana 
muhlet ver. 

80 - Buyuridu ki: Sen, !]ti.phesiz ertelenensin, 
81 - Belli bir vaktin gunune kadar. 
82 - Dedi ki: Senin izzet1ne yemin olsun ki "ten, . onla

nn hepsini muhakk:ak azd1nnm, 
83 - Ancalk i'c;lerinden Senin ihlasa erdirilmi!] kullann 

miistesna. 
84 - Buyurdu ki: i!]te bu h~tlr ve Ben, hakkl soylerim. 
85 - Muhakkak cehennemi seninle ve onlardan sana 

uyanlann hepsiyle dolduracag1m. 

tnsan ve ~eytfm 

Bu k1ssaYJ. Allah TeaJa Bakara suresinde, A'raf suresinin ba§mda, 
Hicr, isra, Kehf surelerinde ve burada zikretmi§tir. Allah Teala Hz. 
Adem (a.s.)in yaratllmasmdan once meleklere kuru bir ~amurdan, §e
killenmi§ bir bal~1ktan bir be§er yaratacagm1 haber vermi§ti (bildirmi§
ti). Hz. Adem'in yarat1lmas1m ve tesviyesini bitirdigi zaman meleklere 
doniip Hz. Adem i~in bir ikram, bir hiirmet ve biiyiikleme, Allah'm emri
ne ittiba olarak onlara Hz. Adem'e secde etmelerini emretti. iblis dl§m
da biitiin melekler bu emre uydular. iblis, cins itib~~nyla meleklerden 
degildi. Cinlerden olup en muhta~ oldugu bir zamanda tabiatl ve f1trat1 
kendisine ihanet etti de Hz. Adem'e secde etmekten imtina' ederek bu 
konuda Rabbi ile tartl§maya giri§ti ve kendisinin Adem'den daha ha
yirh oldugunu ileri siirdii. 0 ate§ten, Adem ise ~amurdan yaratllnn§tl 
ve onun zanruna gore, ate§ ~amurdan daha hay1rh idi. i§te bu konuda 
hata etmi§, Allah'm emrine muhalefetle kiifre dii§mii§, Allah Teala da 
onu rahmetinden uzakla§tlnp burnunu yere siirtmii~, ·rahmet kapism
dan onu kovmu§ ve Allah\n rahmetinden iimidinin kesik oldugunu bil
dirmek iizere ona iblis adm1 vermi§tir. Daha sonra onu zemmedilmi§ ve 
kovulmu§ halde gokten yere indirmi§tir. iblis Allah Teala'dan yeniden 
diriltilme giiniine kadar geciktirilmesini istemi§ti. Z~~tma isyan eden-
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lere cezalanru hemen vermeyen hilim sahibi Allah, ona miihlet verdi de 
iblis k1yamet giiniine kadar helak olmaktan emin olunca inadla§maya 
ve azgmllga ba§ladi ve §Oyle dedi: «Senin izzetine yemin olsun ki ben 
onlann hepsini muhakkak azdmnm. Ancak i<;lerinden Senin ihlasa er
dirilmi§ kullarm miistesna.» Nitekim ba§ka bir ayet-i kerime'de de: «Ben
den iistiin kild1gm1 goriiyor musun? Eger beni k1yamet giiniine kadar·· 
te'hir edersen; pek az1 miistesna, onun soyunu emrim altma almm, de
mi§ti.» (isra, 62) buyrulur ki ; bunlar, «Muhakkak ki Benim kullanm 
iizerinde bir hakimiyetin yoktur senin. Vekil olarak Rabbm yeter.» (is
ra, 65) ayetinde de istisna edilenlerdir. 

((Buyurdu ki : I§te bu haktlr ve Ben, hakk1 soylerim: Muhakkak ce
hennemi seninle ve onlarc;lan sana uyanlarm hepsiyle dolduracag1m.» 
I<;lerinde Miicahid'in de bulundugu bir topluluk, ayette ge<;en 
( ~I ) kelimesinden ilkini merfu' olarak okumu§lardir ki buna 
gore anlam §oyle oluyor: Ben ger<;egin ta kendisiyim ve ancak ger<_;egi 
soylerim. Miicahid'den gelen bir rivayete gore ise o, ayeti §Oyle a<;Ikla
mi§: Ger<;ek bendedir ve ben ger<_;egi soylerim. Diger k1raet imamlan ise 
kelimeyi mansub olarak okumu§lardir. Siiddi bunun, Allah Teala'nm et
tigi yeminlerden biri oldugunu soyler. Ben de derim ki : Bu ayet-i kerime, 
Allah Teala'run §U ayetlerine benzemektedir: «Fakat; cehennemi tama
men cin ve insanlarla dolduracag1m, diye Ben'den hak soz sad1r olmw_?
tur,.» (Secde, 13), «Buyurmu§tu ki: Haydi git, onlardan her kim sana 
uyarsa; muhakkak ceherinem sizin cezaruzd1r. Hem de t fl.m bir ceza.>> 
(isra, 63). 

86 - De ki: Ben, buna kari?I sizden bir ucret istemiyo
rum ve .ben, kendiligimden bir i?ey iddia edenlerden de de
gilim. 

87 - Bu, ancak alemler i~in bir zikirdir. 
88 - Onun haberini bir muddet sonra ogrenec;eksiniz. 

Allah Teala bu ayet-i kerime'lerde §oyle buyti'~ur : Ey Muhantmed, . 
§U mii§riklere de ki : Bu tebligin ve bu nasihatlar i<;in sizden diinya ha~ 

yatirun nimetlerinden bana vereceginiz herhangi bir iicret istemiyo
rum. Ben kendiliginden bir §ey iddia edenlerden de degilim. Allah'm be
nimle gonderdiklerinin i.izerinde bir §ey istemiyorum, ona ziyadede bu-
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lunmak da istemiyorum. Aksine bana emrolunam ben yerine getirmi§im
dir. Onda ne bir arttlrma, ne de bir eksiltme yapmad1m. Ben bununla 
ancak Allah'm nzas1m ve ahiret yurdunu dilemekteyim. Sufyan es-Sev
ri'nin A'me§ ve Mansur kanahyla ... Mesruk'dan rivayetine gore o, §oyle 
demi§: Abdullah ibn Mes'ud bize geldi ve §Oyle dedi : Ey insanlar, kim 
bir §ey biliyorsa ohu soylesin, kim de bilmiyorsa; Allah en iyi bilendir, 
desin. Zira ki§inin, bilmedigi bir §ey hakkmda; Allah en iyi bilendir, de
mesi de bir ilimdir. Zira Allah Teala sizin peygamberiniz (s.a.)e §oyle 
buyurmu§tur: «De ki: Ben, buna kar§I sizden bir ucret istemiyorum ve 
ben, kendiligimden bir §ey iddia edenlerden de degilim.» Buhari ve Mus
lim, hadisi A'me§ kanallyla tahric etmi§lerdir. 

«BU, ancak alemler i~in bir zikirdir.» Ayetinde Kur'an ka.1)uedilmek
tedir. Kur'an, insan ve cinlerden butun mukellefler i¢in bir oguttur. Bu 
a~Iklama ibn Abbas'a ait olup ibn Ebu Hatim bunu babas1 kanallyla ... 
ibn Abbas'tan rivayet etmi§tir. Buna gore alemlerden maksad, cinler ve 
insanlardlt. Bu ayet-i kerime Allah Teala'nm §U kavillerine benzemekte
dir: «Bu Kur'an; bana sizi de, ula§tig:t kimseleri de uyarmam i~in vahy
olundu.» (En'am, 19), «Herhangi bir guruh onu inkftr ederse; onun va
racagi yer ate§tir.» (Hud, 17). 

«Onun haberini (ve dogrulugunu) bir muddet sonra (yakmda) og
reneceksiniz.» Katade buraYI: Oltimden sonra ogreneceksiniz, diye a~Ik
larken, ikrime burada kiyamet gununi.in kasdedildigini soylemektedir. 
Her iki a~1klama arasmda bir tezad soz konusu degildir. Zira her kim 
olmti§se §Uphesiz o k1yametin hukmtine girmi§tir. Katade'nin nakletti
gine gore Hasan el-Basri «Onun haberini bir muddet sonra ogrenecek
siniz.» ayeti hakkmda §Oyle demi§: Ey Ademoglu, olum esnasmda sana 
kesin haber gelecektir. 

SAD SURESiNiN SONU 
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ZUMER SURESi 

(Mekke'de nazi! olmU§tUr.) 

Nesei der ki: Bize Muhammed ibn Nadr'm ... Hz. Ai§e (r.a.)den ri
vayetine gore, o, §Oyle demi§tir: Allah Rasulii o kadar oru~ tutard1 ki 
biz: Herhalde iftar etmek istemiyor, derdik. 0 kadar ~ok oru~ tutmazd1 
ki biz: Herhalde oru~ tutmak istemiyor, derdik. Her gece isra ve Zii
mer surelerini okurdu. 

t:~\~~ln~'fi:\~~~~)\~0~~\~~.,%1~} 
~ I / .. 

, .. , (")/}/. } ~-· ) )/"'" .,, J, (.,'> ;\/ ~ 
~ \1~ ~·~ ~:?-t~ ;:_.' ~ ~--c.-q;\2) ;)y_.\.,.~'6) \J Jal ~ tr_f ~ ~Y\ ~ 

~~~~~Ws~~~~ .. ~t~~~~~~;'•·~.~~~]j 
~ / • • ' .. :. " - ' ' . -t'.-" -:; ~·, \.. / / 
~j~\~\)\~\]1~~~~\/~~j(~~Ul)~j\~\~\)~ 

·Rahman ve Rahim olan Allah'1n Ad1yla··· 
1 - Kitab'1n indirilmesi; Aziz, Hakim olan Allah katln

dandir. 
2 - Suphesiz ki Biz, kitab1 sana, haik olarak indirdik. 

Oyle ise dini Allah ic;in tahsis ederek O'na ibadet et. 
3 - iyi bilki, halis ·din Allah'1ndlr. O'ndan ba~ka veliler 

edinenler; Onlara, s1rf bizi Allah'a yakla~tlrs1nlar ~diye iba
det ediyoruz, ~derler. Dogrusu Allah, ihtilafa du~tiikleri ~ey-
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lerde, aralannlda hu:kum verecektir. Muhakkak ki Allah, 
yalanc1 ve ka.fir olan kimseyi hidayete eri~tirmez. 

4 ~ Sa yet Allah, ·<;ocuik edinmek isteseydi; yaratlklann
dan diledigini elbette se<;erdi. Tenzih ederiz O'nu. 0, Vahid 
ve Kahhar Allah'tir. 

Allah TeaJa Kur'an-1 Azim'in Allah katmdan indirilmi§ aldugunu 
haber veriyar. 0, hakkmda hie; bir §iiphe almayan gerc;egin ta kendi
sidir. Nitekim ba§ka ayet-i kerime'lerde: Muha.kkak ki a, (Kur'an) el
bette alemlerin Rabbmm indirmesidir. Onu Ruh el-Emin indirmi§tir; 
senin kalbine ki uyanc1lardan olasm. Apa<;Ik arap diliyle (~uara, 192-
195), «Halbuki a, degerli bir kitabd1r. Oniinden de, ardmdan da batll 
sakulamaz. 0; Hakim, Hamid katmdan indirilmedir.» (Fussilet, 41,42) 
buyururken burada da §6yle buyurmaktad1r: Kitabm indirilmesi; 
Aziz, taraf1 giic;lii; sozlerinde, fiillerinde, §eriatmda ve kaderinde Ha
kim alan Allah katmdand1r. 

«~iiphesiz ki Biz, kitab1 sana hak alarak indirclik. Oyle ise dini Al
lah'a tahsis ederek O'na ibadet et. Tek ve artag1 almayan Allah'a ibadet 
et ve yaratlklan buna c;ag1r. Onlara, ibadetin sadece Allah ic;in aldugu
nu bildir. ~iiphesiz ki O'nun artag1, dengi ve benzeri yaktur. Bu sebep
ledir ki: cciyi bil ki, halis din Allah'md1r.» buyurmu§tur. 0, amel i§leye
nin amelini, tek ve artag1 almayan Allah'a tahs:s etmedikc;e kabul bu
yurmaz. Katade cciyi bil ki, halis din Allah'md1r.» ayeti hakkmda: Bu, 
Allah'tan ba§ka ilah almad1gma §ehadet etmektir, demi§tir. 

Allah Teala putlara ibadet eden mii§riklerin: ccOnlara, s1rf bizi Al
lah'a, yakla§tlrsmlar diye ibadet ediyaruz.» dediklerini haber verir. On
lar kendi kamlarma gore melek §eklini verdikleri putlara yonelerek bu 
suretlere tapmmaktad1rlar. Bu suretlere tapmmalanm meleklere tapm
ma derecesinde tutmaktad1rlar. Giiya anlar Allah katinda kendilerine 
yakm alan diinya i§lerinde, nz1klarmda ve muzaffer k1lmmalannda 
Allah katmda kendilerine §ef~,at<;I alacaklard1r. Bu inanc;lan anlan bu 
putlara tapmmaya sevket:Blektedir. Ahiret yurduna gelince; anlar za
ten ahiret giiniinii inka,r etmektedirler. Zeyd ibn Eslem ve ibn Zeyd'
den naklen Katiide, Siiddi ve Ma.lik, «S1rf bizi Allah'a yakla§tlrsmlar 
diye ibadet ediyaruz.» ;lyetini §6yle anlatmaktad1rlar: Onlar bize §efa
at etsinler ve Allah katmda derece bak1mmdan bizi O'na yakla§tlrsmlar 
diye iba,det ediyaruz. Yine bu sebepledir ki anlar, c~hiliyyet doneminde 
haccettikleri zaman telbiyelerinde §6yle demekteydiler: ccBuyur Rab
blmlz, senin artagm yak. Hem kendisine ve hem de mf!Jik alduklarma 
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sahip oldugun sana ait bir ortak mtistesna.» Eski ve yeni zamanlarda 
mii§riklerin dayandlg1 yegane §iiphe budur. Allah'm elc;ileri -Allah'm 
salat1 ve selam1 hepsinin iizerine olsun- onlara gelmi§; bundan ken
dilerini allkoyup men'etmi§ler, ibadeti tek ve ortag1 olmayan Allah'a 
tahsis etmeye c;agirrm§lardlr. Bu durum mii§riklerin kendiliklerinden 
uydurdugu bir §eydir. Yoksa Allah ne buna izin vermi§, ne de raZI ol
mu§tur. Aksine buna bugzetmi§ ve bundan men'etmi§tir. «Andolsun ki 
her iimmete: Allah'a ibadet edin ve putlardan kac;mm, diye peygam
berler gondermi§izdir.» (Nahl, 36)". «Senden once gonderdigimiz her 
peygambere; Ben'den ba§ka tann yoktur, Bana kulluk edin, diye vah
yetmi§izdir.» (Enbiya, 25). 

Goklerdeki mukarrebun melekler ve digerleri hepsi birden Allah'm 
kullandlr ve O'na boyun egmi§lerdir. Onlar ancak yine Allah'm izniyle 
O'nun ho§nud olduklarma §efaat edeceklerdir. Yoksa melekler hie; bir 
zaman krallarm sevdigi veya sevmedigi hususlarda krallarm izni olmak
sizm krallar nezdinde §efaat eden kumandanlan mesabesinde degil-

'rurler. ((Allah'a benzerler ko§ma.ya kalkmaym.» (Nahl, 74)" Allah Teala 
biitiin bunlardan miinezzeh ve yiicedir. 

«Dogrusu Allah, (k1yamet giinii) ihtilata dii§tiikleri §eylerde arala
rmda hiikiim verecek, (Allah'a donecekleri giinde biitiin yaratlklarm 
arasm1 hiikmiiyle aYiracak, her bir amel i§leyenin amelinin kar§Illgim 
verecek)tir.» «0 gun, onlann hepsini toplad1ktan sonra meleklere: Bun
lar m1yd1, size tapmakta olanlar? der. Melekler: Tenzih ederiz seni, bi
zim dostumuz onlar degil sensin. HaYir, onlar cinlere tap1yorlardl ve c;o
gu da onlara iman etmi§lerdi, derler.» (Sebe, 40, 41) . 

«Muha.kkak ki Allah, yalanc1 ve kafir olan kimseyi hidayete eri§
tirmez.» Tek maksadi yalan ve Allah'a iftira olan, kalbi Allah'I ve Allah'
m ayetlerini, biirhanlanm inkar eden kimseyi Allah hie; bir za.man hida
yete eri§tirmez. 

Mii§riklerin melekler hakkmda, inatc;1 yahudi ve h1ristiyanlarm 
Uzeyr ve Hz. !sa hakkmda.ki zanlarmm aksine Allah Teala kendisinin 
c;ocugu olmadlgm1 beyanla §6yle buyurur: «~ayet Allah, c;ocuk edinmek 
isteseydi; yarat1klarmdan diledigini elbette sec;erdi.» Durum onlarm 
zannettiklerinin tersine olurdu. Bu, gerc;ekle§mesi ve cruz olmas1 zorunlu 
olmayan bir §arttlr. Aksine bu durum (Allah'm c;ocuk edinmek istemesi 
ve ya:rat1klarmdan diledigini sec;mesi) muh~Jdir. Bununla sadece on
larm iddia ve zanlarmda bilgisizliklerinin ortaya konulmas1 kasdedil
mi§tir. Nitekim «Eger bir eglence edinmek isteseydik, elbette onu kendi 
katlrmzdan edinirdik. Fakat asla edinmedik.» (Enbiya, 17), «De ki : Eger 
Ra.hman'm c;ocugu olsaydl, kulluk edenlerin ilki ben olurdum.>> (Zuh-

Tefsfr, C : XII; F . 433 
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ruf, 81) ayetlerinde de durum boyledir ve hepsi de bu §art ko§ma kabi
lindendir. Konu§anm, maksadma ma'tuf olarak muhiU olan bir §eye 
§artm baglanmasl caizdir. 

«Tenzih ederiz O'nu. Vahid ve kahhar Allah'tlr.» Allah Teala <;ocu
gu olmaktan mfulezzeh, mukaddes ve yiicedir. 0 Vahid, Ehad, Ferd, Sa
med oland1r. Her §ey O'nun katmda kuldur, O'na muhta<;tlr. 0, zatmm 
di§mdakilerden mustagnidir. 0, her §eyi kahr u galebesi altma almi§, 
her §ey O'na boyun egmi§ ve huzurunda zelil olmu§tur. 

5 - Gokleri ve yeri ha;k olarak yaratrm~t1r. Geceyi 
giindiize orter; giindiizii de geceye dolar. Giine~i ve ay1 
miisahhar Jnlm1~tlr. Her biri belirli bir siireye kadar ak1p 
gitmektedir. iyi bilin ki 0, Aziz'dir, Gaffar'd1r. 

6 - Sizi bir tek nefisten yaratm1~, sonra ondan e!?ini 
var etmi!?tir. Sizin i9in hayvanlardan sekiz <;ift indirmi~tir. 
Sizi analarinizln karmlannda ii9 karanhk i·9inde, bir yara
tlh~tan sonra obiir yaratlh!?a ge9irerek yaratmaktadlr. i!?
te bu, Rabb1n1z alan Allah'tlr. Mii1k O'nundur. O'ndan 
ba~ka ilah yoktur. Boyleyken nas1l olup da dondiiriiliiyor~ 
sunuz? 

Goklerin ve Yerin Yaratih§I Hak iledir 

Allah Teala goklerin, yerin ve bunlar arasmdakilerin yaratlc1si ol
dugunu, mUlkun sahibi, mUlkte tasarruf sahibi oldugunu, gece ve gun
duzu pe§pe§e getirdigini haber veriyor ve §6yle buyuruyor: «Geceyi gun
duze orter, gunduzu de geceye dolar.)) Her ikisini de buyrugu alttt;la al-
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nu§tir. Devamli kalmaksiZm pe§pe§e cereyan ederler. Her biri digerini 
takip eder. Nitekim b!l§ka bir -ayette de §6yle buyruluyor: ((Giindtizti; 
durmadan kovalayan gece ile burtir.>> (A'ra.f, 54). ibn Abbas, Mticarud, 
Katade, Stiddi ve ba§kalarmdan rivayet edilen a~1klamalarm anlami 
boyledir. 

Giine§i ve ay1 musahhar kilmi§tir. Her biri belirli bir sureye kadar 
yorungelerinde cereyan eder. Onlardan her biri Allah katmda bilinen 
bir sureye kadar yoriingelerinde seyrederler sonra da k1yamet giiniinde 
bu seyir sona erer. <<iyi bilin ki 0, Aziz'dir, Gaffar'd1r.>> izzeti, azameti 
ve kibriyas1yla birlikte o, once isyan edip de sonra tevbe ile zatma do
nenlere kar§l ~ok~a bagi§layandir. 

<<Sizi bir tek nefisten yaratrm§tlr.» Cinsleriniz, srmflarm1z, di1 ve 
renkleriniz muhtelif olmakla birlikte sizi bir tek nefisten yaratrm§trr ki 
o da Hz. Adem (a.s.)dir. ((Sonra ondan e§i Havva'Yl var etmi§tir» Nitekim 
ba§ka bir ayet-i kerime'de §oyle buyrulur: ((Ey insanlar; sizi bir tek ne
fisten yaratan, ondan e§ini var eden ve ikinizden bir~ok erkek ve kadm 
iireten Rabbm1zdan korkun.>> (Nisa, 1). 

«Sizin i~in hayvanlardan sekiz ~ift indirmi§tir.» Hayvanlann sut
larmdan sizin i~in sekiz ~ift yaratrm§tlr ki bunlar, En'am suresindeki 
<<Sekiz ~ift; koyundan iki, ke~iden iki... Deveden de iki, s1g1rdan da 
iki. .. >> (En'am, 143, 144) ayetlerinde belirtilen hayvanlardu. 

«Sizi analanmzm karmlannda (takdir buyurmu§tur ve) u~ karan
hk i~inde, bir yaratih§tan sonra obtir yaratlh§a ge~irerek yaratmakta
dlr.>> Sizden birisi once nutfe, sonra aleka, sonra da bir ~ignem et olmak
tadir. Daha sonra da et, kemik, sinir ve damar te§ekkiil etmektedir. D3.ha 
sonra da ona ruh iiftirtilmekte ve ba§ka bir yaratlk haline gelmektedir. 
«Yaratanlarm en gtizeli olan Allah'm §am ne yiicedir.>> (Mu'minun, 
14). «Analanruzm kannlannda u~ karanllk i~inde ... >> ayetinde ana 
rahminin karanhg1, ~ocuk i~in bir perde ve koruyucu durumunda olan 
~ocuk zannm karanhg1 ve karm (i~inin) karanhg1 kasdedilmektedir. 
ibn Abbas, Mucahid, ikrime, Ebu Malik, Dahhak, Katacte, Suddi ve ibn 
Zeyd boyle soylemektedirler. 

«i§te bu, Rabbm1z olan Allah'tlr.» Gokleri, yeri ve ikisi arasmda
kileri sizi ve babalarm1z1 yaratan, mtilk ve biitun bunlarda tasarruf 
sahibi olan Rab Teala'd1r. ((O'ndan ba§ka ilah yoktur.>> ibadet yegane 
ve ancak O'na yara§Ir. «Boyleyken siz nas1l olup da (Hak'tan) dondtirti
liiyorsunuz?>> O'nunla birlikte bir ba§kasma ibadet ediyorsunuz? Akll
lanruz nerede? 
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7 - Eger kiifrederseniz; muhakkak ki Allah, sizden 

miistagnidir. Fakat o: kullan i<;in kiifre nza gostermez. 
Eger ~Ukrederseniz sizden ho~nud olur. Hiv bir giinahkar 
digerinin gunah1n1 yiiklenmez. Sonra donu~unuz Rabb1n1· 
zadrr. 0 zaman yapt:LklanniZI size haber verir. Muhrukkak 
ki 0, goguslerin oziinii bilendir. 

8 - !nsana bir s1iJ:nnt1 dokundugu zaman RaJbb1na yone
lerek O'na yalvanr. Sonra 0, kendi kat1ndan.,ona bir nimet 
verince; onceden O'na yalvarm1~ oldugunu unutuverir. Ve 
Allah'1n yolundan saptlrmak i<;in O'na e~ler ko~ar. De ki: 
Kilirunle biraz eglene~ur. Muhakkak ki sen, ate~ yararun
dansin. 

< 

Allah TeaH\ yiice zatmm kendisinin du~mdaki biitiin yarabklardan 
miistagni oldugunu haber veriyor. Nitekim Hz. Musa (a.s.) da §6yle 
demi§ti: HSiz ve yeryiiziinde bulunanlarm hepsi nankorliik etseniz mu
hakkak ki Allah, (hepinizden) miistagni ve hamde lay1k olandlr.» (ib
rahim, 8) . Miislim'in Sahih'indeki bir hadis-i kudside §6yle buyrulur: 
Ey kullanm, §ayet sizin ilkleriniz, sonlanmz, insan ve cinleriniz i~iniz
deki en giinahkar kalb iizere olsalardl bu B~nim miilkiimden hie; bir 
§ey eksiltmezdi. 

((Fakat 0, kullan i~in kiifre nza gostermez, (sevmez ve bunu em
retmez de.) Eger §iikrederseniz sizden ho§nud olur.» ~iikriiniizii elbet
te sever ve size lutfundan arttmr. <<Hi~ bir giinahkar digerinin giinahl
ru yiiklenmez.» Hie; kimse bir ba§kasmm yerine bir giinah1 yiiklenmez. 
Aksine herkes kendi giinahmdan sorumlu tutulacaktlr. <<Sonra donii
§iiniiz Rabb1mzad1r. 0 zaman yaptlklanmz1 size haber verir. Muhak
kak ki 0, gogiislerin oziinii bilendir. (Ve gizli olan hie; bir §ey O'na giz
li kalmaz) . '' 
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<<insana bir s1kmt1 dokundugu zaman Rabbma yonelerek O'na yal
vanr.» ihtiyac; halinde tek ve ortag1 olmayan Allah'a tazarruda bulu
narak O'ndan yardlm diler. Nitekim ba§ka bir ayet-i kerime'de: «De
nizde size bir s1kmt1 dokununca; yalvard1klanmzm hepsi kaybolur. An
cak Allah kahr. Ama 0, sizi kurtanp karaya c;1kannca yiiz c;evirirsiniz. 
Ve insan zaten pek nankordtir.» (isra, 67) buyrulurken burada da §OY
le buyrulmaktadlr: «Sonra 0, kendi katmdan ona bir nimet verince; 
onceden O'na nas1l yalvarnn§ oldugunu unutuverir.» Refah halinde da
ha once yapml§ oldugu dua ve tazarrulan unutuverir. Nitekim ba§ka 
bir ayet-i kerimede §Oyle buyrulur: uinsan bir Slkmtlya dti§tince; yan 
gelip yatt1g1, oturdugu veya ayakta bulundugu anlarda Bize yalvar1p 
yakanr. Biz, Slkmtlsrm giderince de; kar§Ila§tlgl Slkmtldan ottirti Bize 
hie; yalvarmami§a doner.» (Yunus, 12). 

«Ve Allah'm yolundan saptlrmak ic;in O'na e§ler ko§ar.» Afiyette 
iken Allah'a §irk ko§up O'nun benzeri oldugunu ileri surer. «De ki: 
Kiifrtinle biraz eglenedur. Muhakkak ki sen, ate§ yaranmdansm.» Ha
li, tavn, yolu bu alan kimseye soyle: Sen kiifrtinle biraz eglenedur. Bu 
§iddetli ve giic;lti bir tehdiddir. Nitekim §U ayetlerde de durum bOyledir: 
«Ya§aym bakahm; varacagm1z yer, §iiphesiz ate§ olacaktlr, de.» (ibra
him, 30), «Onlan az bir sure gec;indirir, sonra da katl bir azaba siiriik
leriz.» (Lokman, 24). 

,.,.,....... ...... ~l. .... ..:-"•,....... , .............. ,,., ............... r:_-..... ~ ..................... _.,.,, ,, ............ 
~HJ.'JI ~)~) ~h oJ:~,)~ t!_,\;j ~ .... L&'~ ~' ~\;Y'J.\ '.... > .., 

ctt-~ .... G~\9~\~:2; ~~?1~;~\f;J::;s)\ 
9- Yoksa o, geceleyin seode ed~rek, k1yamda dura

rak itaat eden, ahiretten korkan ve Rabb1n1n rahmetini 
dileyen kimse grbi midir? De ki: Hi<; bilenlerle bilmeyenler 
bir olur mu? Dogrusu ancak aJnl sampleri ogut ahp du
~iiniir. 

Allah Teala buyurur ki: S1fatlan bu olan kimse hie; Allah'a §irk 
ko§an ve O'nun benzeri oldugunu iddia eden kimse gibi midir? Elbette 
Allah katmda onlar e§it degildirler. Ba§ka bir a,yet-i kerime'de 
«Hepsi bir degildir. Onlar (Ehl-i kitab)dan, secdeye vararak geceleri 
Allah'm ayetlerini okuyup duran bir topluluk vardrr.» (Al-i imran, 113) 
buyrulurken burada da §Oyle buyurmaktad1r: «Yoksa o, geceleyin sec
de ederek, k1yamda durarak (secde ve k1ya.nn halinde) Allah'a itaat 
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eden kimse gibi midir?» Kunut'un namazdaki hu§u' oldugunu ileri su
renler bu ayeti delil getirirler. Buna gore Kunut; ba§kalannm ileri sur
diikleri gibi sadece k1yamdan ibaret degildir. Sevri'nin -Firas kanally
la ... ibn Mes'ud'dan rivayetine gore o, Kanit'i; Allah' a ve Rasulune ita
at eden, anlamma alrm§tlr. ibn Abbas, Hasan, Siiddi ve ibn Zeyd ayet
teki ( Jlll.,.l.iT _' ) kelimelerini; gecenin ortas1yla a~Iklarlar. Sevri ise 
Mansur'dan rivayetle der ki: Bize ula§tigma gore bu, ~k§am ile yats1 
aras1d1r. Hasan ve Kati'l,de ise bu ifa,deleri; gecenin evveli, ortas1 ve so
nu ile a~Iklami§tir. 

«Yoksa o, (iba,det ettigi s1rada) 9,hiretten korkan ve Rabb1mn rah
metini dileyen kimse gibi midir?» ibadette her ikisinin de (korku ve 
limit halinin de) bulunmas1 gerekir. Aynca korkunun hayat suresince 
galib duygu olmas1 §arttlr. Bu sebepledir ki: «Ahiretten korkan ve Rab
bmm rahmetini dileyen ... » buyurmu§tur. Oliim halinde ise galib olan 
duygu iirnid olmalld1r. Nitekim imftm Abd ibn Humeyd, Miisned'inde 
der ki: Bize Yahya ibn Abdiilhamid'in .. . Enes'ten rivayetine gore; o, 
§oyle anlatrm§: Allah Rasulu (s.a.) olum halindeki birinin yamna gir
mi§ti. Ona: Kendini nas1l buluyorsun? diye sordu da adam: Umuyo
yorum ve korkuyorum, diye cevab verdi. Allah Rasulii (s.a .) §oyle buyur
dular: Boyle bir yerde kulun kalbinde bu iki duygu birle§mi§se §iiphe
siz Allah Teala onu umduguna nail eder, korktugundan emin kllar. 
Hadisi Tirmizi ve Nesei, Gece ve gunduz babmda ibn Mace ise Sey
yar ibn Hatim kanallyla Ca'fer ibn Siileyman'dan rivayet etmi§lerdir. 
Tirmizi hadisin garib oldugunu soyler. Baz1lan ise hadisi Sabit'den, o 
Enes'ten, o da Hz. Peygamber (s.a.)den §eklinde bir isnadla ve mursel 
olarak rivayet ederler. ibn Ebu Hatim'in Orner ibn ~ebbe kanallyla ... 
Yahya el-Bekka'dan rivayetine gore; o, ibn Omer'i «Yoksa o, · geceleyin 
secde ederek, k1yamda durarak itaat eden, ahiretten korkan ve Rabbi
run rahmetini dileyen kimse gibi midir?» 9,yetini okurken i§itmi§. ibn 
Orner pe§inden §oyle demi§: Bu, Osman ibn Affan (r.a.)d1r. ibn Omer'
in boyle demesi Hz. Osman'm geceleyin ~ok namaz kilmas1 ve Kur'an 
okumas1 sebebiyledir. o· kadar ki Hz. Osman bazan bir rek'atta biitiin 
Kur'an'1 okurmu§. Bu Ebu Ubeyde tarafmdan Hz. Osman'dan rivayet 
ediliyor. ~air Hassan ibn Sabit onun hakkmda §oyle diyor: 

«Yiiziinde secde nurlan parlayan, 
Geceyi tesbih ve k1raetle par~alayan, 
Ak sa~ll bir ihtiyan kurban ettiler.» 

imam Ahmed der ki: Rebi' ibn Nafi'nin kit9 .. bet yoluyla ... Temim 
ed-Dari'den rivayetine gore Allah Rasulu (s.a.) §oyle buyurmu§tur: 
Kim bir gecede yiiz ayet okursa, ona biitiin geceyi kunutla ge~irmi§ se-
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vab1 yaz1hr. Bu hadisi Nesei de gece ve giindiiz babmda ibrahim ibn 
Ya'kub kanahyla ... Heysem ibn Humeyd'den riva>yet etmi§tir. 

«De ki: Hie; bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?» Bu kimse ile bun
dan once zikredilen ve Allah yolundan saptlrmak ic;in Allah'a e§ler ko
§an kimse hie; bir olur mu? «Dogrusu, ancak ak1l sahipleri hakkiyla 
dii§iiniir.>> Bu ikisi arasmdaki fark1 ancak akh olanlar bilir. 

). > , 
, .. J•,.J ·~" ' ,,,..- ) / '"") ,,,, "'•' 
:U\~\"6.~~,0~ ~\. / '0~ ~} \ .... ,\ :'\·1\;lG.'v \; 
, . )!} ... , "' \ ~ .. , .. ; . )AJ ~Lt ... , ,, .. .J 

r~"'~\[:;\)~.o~\1\~(k)i: ~t::· ~ ~ 0 \:)} 8",.:! \l ,:J::,; 
... 0 ~ Jtr .~ oLo L /.tv: .?: :..V., l3.i.. .. -' ,.... -- , .. ~ 

~ / •>" ..-.,,".,J;r.~~o!"~"l/.,' 
~~\Jj0.t'~~\j~u .. ~\ 

10 - De ki: Ey iman eden kullanm, Rabb1n1zdan kor.
kun. Bu diinyada iyilik yapanlara, iyilik varchr. Ve Allah'
m arz1 geni~tir. Yaln1z sabredenlere ecirleri, hesaps1z ode
necektir. 

11 -De ki: Ben, chni yaln1z Allah'a tahsis ederek iba
det etmekle emrolundum. 

12 - Ve ben, miisliimanlann ilki olma:kla emrolun
dum. 

Allah'm Arz1 

Allah Teala, inanan .kullarma devamll Allah'a itaat ve Allah kor
kusu iizere olmalanm emrediyor ve §6yle buyuruyor: «De ki: Ey iman 
eden kullanm, Rabb1mzdan korkun. Bu diinyada iyilik yapanlara, iyi
lik vard1r.» Bu diinyada giizel amel i§leyenlere hem diinyalannda hem 
de ahiretlerinde iyilik vard1r. «Ve Allah'm arz1 geni§tir.» Miicahid der 
ki: Orada hicret edin, cihad edin ve ptitlardan uzakla§m. ~erik'in Man
sur'dan, onun da Ata'dan «Ve Allah'm arz1 geni§tir.» 9 .. yeti hakkmda: 
Bir giinaha davet edildiginiz zaman ondan kac;m, demi§ sonra da: «Al
lah'm yeri geni§ degil miydi? Hicret etseydiniz?» (Nisa, 97) ayetini oku
mu§tur. 

«Yalmz sabredenlere ecirleri hesabs1z odenecektir.» EvzaJ der ki: 
Onlara olc;ii ile, tart1 ile verilmeyecek; onlara avuc; avuc; verilecektir. 
ibn Ciireyc de §Oyle demi§tir: Bana ula§tlgma gore, onlara amellerinin 
sevab1 hie; bir §ekilde hesab edilmeyecek, ancak bunun iizerine onlara 
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artlnlacaktlr. Siiddi de «Yalmz sabredenlere ecirleri hesaps1z odene
cektir.n va'dinin cennette gerc;ekle§ecegini sayler. 

«De ki : Ben, dini yalmz Allah'a tahsis ederek O'na ibadet etmekle 
emrolundum.» Ben ancak ibadeti tek ve ortag1 olmayan Allah'a tahsis 
etmekle emrolundum. «Ve ben, miisliimanlann ilki olmakla emrolun
dum.» Siiddi buray1 §6yle anhyor: Ve ben Muhammed iimmetinden 
miisliimanlarm ilki olmakla emrolundum. 

13 - De ki: Rabb1ma kar~1 gelirsem; dogrusu biiyiik 
giiniin azabindan korkanm. 

14- De ki: Ben, dinimde muhlis olarak Allah'a ibadet 
ederim. 

15 - Artik siz de O'ndan ba~ka dilediginize tap1n. De 
ki: Hiisrana ugrayanlar; k1yamet giiniinde kendilerini de, 
ailelerini de hiisrana ugratanlard1r. iyi bilin ki, apac;lk 
hiisran i~te budur . 

. 16 - Onlarm iistlerinde kat kat ate~ler, ·altlannda kat 
kat ate~ler vard1r. Allah, kullann1 bununla korkutur. Ey 
kullanm, Benden korkun. 

Allah Teala buyurur ki: Ey Muhammed, sen Allah'm Rasulii ol
dugun halde §6yle de: Rabb1ma kar§I gelirsem; biiyiik giiniin, klyamet 
giiniiniin azabmdan korkanm. Buradaki Allah Rasuliiniin «Rabblffia 
kar§I gelirsem . .. » sozii cevab1 bulunmayan yani gerc;ekle§inesi muhal 
alan bir §artt1r. Anlam1 ise bir ba§kasma ta'rizde bulunmaktlr. Allah'
m elc;isi bOyle olursa elbette digerleri hakkmda evleviyyetle azab vukua 
gelecek demektir. «De ' ki: Ben, dinimde muhlis olarak Allah'a ibadet 
ederim. Artlk siz de O'ndan ba§ka dilediginize tapin. ll Ayetin bu k1sm1 
da bir tehdid ve Allah Rasuliiniin onlardan beri oldugunu beyan sa-
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dedindedir. «D.e ki: (Ger~ek anlamda) hiisrana ugrayanlar; klyamet 
giiniinde kendilerini de, ailelerini de hiisrana ugratanlardlr.» Onlar 
birbirlerinden aynlacaklar ve ebediyyen bir araya gelemeyeceklerdir. 
ister aileleri cennete kendileri cehenneme gitmi§ olsun veya hepsi ce
hennemde yerle§tirilmi§ olsun. Hi~ bir zaman onlar i~in bir araya gel
me ve sevin~ yoktur. «iyi bilin ki apa~1k hiisran i§te budur.» 

Sonra Allah Teala onlarm cehennemdeki durumlanm tavsifle §OY
le buyurur: «Onlarm iistlerinde kat kat ate§ler, altlarmda da kat kat 
ate§ler vard1r.» Ba§ka ayetlerde de §Oyle buyrulur: «Onlar i~in cehen~ 
nemde bir do§ek ve iistlerine de ortiiler vard1r. Biz, zalimleri i§te boy
le cezaland1nnz.» (A'raf, 41), «0 giinde hem tepelerinden, hem de ayak
larmm altmdan azab kendilerini kaplayacaktlr. Ve yaptlklannm kar
§Ihgmi tadm, diyecektir.» (Ankebut, 55). 

«Allah, kullanm bununla korkutur.» Allah Tef.i..la, §iiphesiz meyda
na gelecek olan bu olaYI, kullanm bununla korkutmak i~in haber ve
riyor. Belki ooylece haramlardan ve giinahlardan sak1mrlar. 

«Ey kullanm Ben'den (basklmm, satvetim, azf!,bim ve intikamim
dan) korkun.» 

17- Tagut'a tapmaktan kac;Inlp Allah'a yonelenlere; 
i$te onlara mii.jde vard1r. Oyle rse kullanm1 mii.jdele. 

18 - Onlar ki; sozii. dinlerler de, en gii.zeline uyarlar. 
i$te bunlar; Allah'1n kendilerini hi:dayete eri$tir.digi ki.m
seler.dir. Ve i$te bunlar ak1l sahiplerinin kendileridir. 

Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem'in babasmdan rivayetle soyle
digine ·gore «Tagut'a tapmaktan ka~m1p Allah'a yonelenlere ... » ayeti 
Zeyd ibn Amr ibn Niifeyl, Ebu Zerr ve Selman-1 Farisi hakkmda nazil 
olmu§tur. Sahih olam ise, bu ayetin hem onlara hem de putlara tapm
maktan saklmp Rahman'm iba,detine donen digerleri hakklnda umu
mi olmas1d1r. Hem bu diinya hayatmda ve hem de ilhirette miijdele
nenler bunlard1r. Sonra Allah TeaHt buyurur ki: «Oyleyse kullanm1 
miijdele. Onlar ki; sozii dinlerler (anlarlar) de en giizeline uyarlar (ve 
geregince amel ederler) .» Nitekim Allah Teala Hz. Musa'ya Tevrat'1 
verdigi zaman ana §Oyle buyurmu§tu: «Oyleyse sen, bunlan kuvvet ve 
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metanetle al, kavmine de emret, 'onlan en giizel §ekilde tutsunlar.» 
{A'raf, 145). 

«i§te (bu Sifatlarla nimetlenmi§ olan kimseler) Allah'm (diinya
da ve ahirette) kendilerini hidayete eri§tirdigi kimselerdir. Ve i§te 
bunlar (gen;ek) akll (ve dosdogru fitrat) sahiplerinin kendileridir.» 

19- Haklnnda azab hUkmu ge:r<;ekle~mi~ kimseyi mi? 
Ate~te olan1 sen mi kurtaracaks1n? 

20 - Fakat Rablanndan korkanlar i·<;in, uzerlerine 
konaklar yap1lnn~. altlannd,a 1rmaklar aikan yiiksek men:
ziller va:rdlr. Bu, Allah'1n verdigi sozdiir. :Allah, verdigi 
soZJden caymaz. 

Miittakiler 

Allah Teala buyurur ki: Allah'm mutsuz olarak yazd1g1 ve takdir 
buyurdugu kimseyi i<;inde bulundugu sap1kllk ve helakten sen kurta
rabilir misin? Elbette Allah'tan ba§ka onu hida"yete eri§tirecek hi<; 
kimse yoktur. Zira Allah kimi sapt.Irrm§sa ana hidayet verecek, kimi 
de hidayete eri§tirmi§se onu saptlracak kimse yoktur. Sonra Allah Te
ala, mutlu kullarmm cennette yiice ve muhte§em k6§klere sahip ola
caklanru haber vererek §6yle buyurur: «Fakat Rablanndan sakmanla
ra, iizerlerine (kat kat, saglam, son derece siislii) konaklar yapilmi§, 
altlarmda 1rmaklar akan yiiksek menziller vardu.» Abdullah ibn imam 
Ahmed der ki: Bize Abbad ibn Ya'kub'un ... Hz. Ali (r.a.)den rivayeti
ne gore Allah Rasulii (s.a.): ~iiphesiz cennette oyle odalar vardlr ki; 
i<;leri di§larmdan, di§lan da i<;lerinden goriiliir, buyurmu§tur. Bir be
devi: Bunlar kimin i<;indir ey Allah'm elc;isi? diye sordu da §6yle bu
yurdu: Giizel soz soyleyen, yemek yediren, geceleyin insanlar uykuday
ken namaz kllanlar i<;indir. Hadisi Tirmizi, Abdurrahm~.n ibri ishak 
kanallyla rivayetten sonra hasen ve garib oldugunu ·sayler. ilim eh
linden baz1s1 hat1zasmm zaYifllgi sebebiyle onun hakhnda konu§mU§
lardir. imam Ahmed'in Abdiirrezzak kanallyla .. . Ebu Ma.lik E§'ari'den 
rivayetine gore Allah Rasulii (s.a .) §6yle buyurmu§tur: Cennette oyle 
bir oda vard1r ki; dl§l i<;inden, i<;i de di§mdan goriiniir. Allah Teala bu 
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odaYl yemek yediren, sozti yumm~ak soyleyen, oruca devam eden ve in
sanlar uykudayken namaz kllanlara haz1rlarru§t1r. Hadisi Abdullah ibn 
Muanik kanallyla Ebu Malik'den sadece imam Ahmed rivayet etmi§
tir. Yine imam Ahmed'in Kuteybe ibn Said kanahyla ... Sehl ibn Sa'd'
dan rivayetine gore Allah Rasulti (s.a.) §OY~ buyurmu§: ~tiphesiz cen
net halk1 cennetteki odalarmda birbirlerini sizin gokteki Yildizlan gor
dtigtintiz gibi goreceklerdir. Ravi der ki: Bu hadisi Nu'man ibn Ebu 
Ayya§'a rivayet ettim de o Ebu Said el-Hudri'nin §Oyle dedigini naklet 
ti: Sizin dogu veya bat1 ufkunda inci" gibi panldayan Yildizlan gordti
gtintiz gibi. .. Hadisi Buhari ve Muslim Sahih'lerinde Ebu Hazim'den 
rivayetle tahric etmi§lerdir. Yine Buhari ve Mtislim Sahih'lerinde bu 
hadisi Malik kanahyla ... Ebu Said'den, o da Hz. Peygamber (s.a.)den 
§eklinde bir isnad ile tahric ederler. 

imam Ahmed der ki: Bize Fezare'nin ... Ebu Htireyre (r.a.) den ri
vayetine gore Allah RasUlti (s.a.) §Oyle buyurdu: ~tiphesiz cennet hal
kl, cennetteki ytiksek derecelere sahip olanlan sizin dogu ufkunda ba
tan, inci gibi panldayan YildiZl gordtigtiniiz gibi goreceklerdir. Bu, 
yiiksek derecelere sahip olanlann tistiinltigtindendir. Ashab-1 Kiram : 
Ey Allah'm el~isi, onlar peygamberler mi? diye sordular da §Oyle bu
yurdu: Evet onlard1r. Nefsim kudret elinde olan (Allah)a yemin ede
rim ki, peygamberlerle beraber Allah'a iman eden ve Allah'm el<;:ilerini 
dogrulayan kavimlerdir. Hadisi Tirmizi de Stiveyd kanahyla ... Ftileyh'
ten rivayet etmi§ ve hasen, sahih oldugunu soylemi§tir. 

imam Ahmed der ki: Bize Ebu Nadr ve Ebu Kamil'in ... Ebu Hti
reyre'den rivayetine gore o, §Oyle demi§: Biz : Ey Allah'm el<;:isi, biz se
ni gordtigiimtiz zaman kalblerimize bir rikkat geliyor ve bizler ahiret 
adamlan oluyoruz. Senden aynldig1m1z zamanda ise dtinya bizim ho
§Umuza gidiyor, kad1nlan ve <;:ocuklan kokluyoruz, demi§tik. ~oyle bu
yurdu: ~ayet sizler btittin hallerde benim yammda bulundugunuz du
rumdaki gibi olsamz melekler elleriyle sizinle musafaha eder ve evle- · 
rinizde sizi ziyaret ederlerdi. ~ayet Sizler gtinah i§lememi§ olsaydlmz 
Allah Teala bagi§layabilmek i~in gtinah i§leyecek bir kavim getirirdi.. 
Biz: Ey Allah'm el<;:isi, bize cennetten bahset, binalan nas1ldlr? diye 
sorduk da §Oyle buyurdu: Altun ve gtimti§ kerpi<;:ten, s1vas1 miskden, 
<;:aklllan inci ve yakuttan, toprag1 za'ferandand1r. Kim oraya girerse 
riimete garkolur ve asia yoksul dti§mez. Ebedi olur ve olmez. Elbiseleri 
eskimez, gen<;:ligi sona erme,z. U~ kimse vard1r ki dualan geri <;:evrilmez: 
Adaletli devlet ba§kam, iftar edinceye kadar oru<;:lu, mazlumun duas1 
bulutlar tizerinde ta§Imr ve goklerin kap1lan ona ~1hr da Rab Teala: 
izzetim adlna yemin olsun ki, bir stire sonra bile olsa sana mutlaka 
yard1m edecegim, buyurur. Hadisin tamamm1 Tirmizi, bir k1srrum ise 
ibn Mace, Ebu Miicahid Tai -ki bu zat gtivenilir bir ravidir- den, o 



6908 !BN KESIR (Ciiz: 23; Stlre 39 

da yine guvenilir bir ravi olan Ebu Mudellih'ten rivayet etmi~tir. 
«Altlannda 1rmaklar akan ytiksek ml!nziller vardir.» Bu ytiksek 

menziller arasmdan nehirler akar ki onlar bu 1rmaklan diledikleri ~e
kilde, diledikleri yere ~evirirler. «Bu; Allah'm verdigi sozdur.» Bu zik
rolunanlar Allah'm inanan kullan i~in va'didir. «Allah, verdigi sozden 
caymaz.» 

~ ... ~' ~. ~ '· ~1..:':.} .• ~,\ ~ / (·· ~6#\/ c -:j\~ \-::r--: (.'(-!\( 
~ ".J)I'!?."'~.....:,J~.) Ju,......\.:..... s.ve;. v" -..lr ..u\~~_.... , .... \.:.;...... ., ""~ v 
·jJ'.J ' '- .'t / ~ . ~ }~r,} ,':,.--, .... ',,.' ',_..-:' / ...- ~ '' '., 

oJ}S L--.~~.) 1--:\\\..\1...> ~::,.\"~,.... _ .. ~~~,.;,\-'\ 
"/" ::,...-.=-...- / \ """.... . ... v--. ...r-- C:': , '.7 

;~~ ~ tJ~;~J;y;;t~~:;~'1\[;J' ®~~s~~' 
. ®. ·~ ,_\~l<"~--:1:\'J\}~ .. ,~ .•• ',. '~ . 

!~ 1.1'-'U :>wu c:.;.!J-' ~ :J .... ~ .r . .,.,.,·; \ ,~., ,.,u,. · . 

21 - Gormez misin ki, gen;ekten Allah gokten bir su 
indirip onu yerdeki kaynaklara yerle~tirmil?, sonra da 
onunla tiirlii tiirlii ekinler c;lkarmaktad1r. Sonra onlan 
kurutur ve sen onlan sararm1~ goriirsiin. Sonra da onu 
Qor-c;op haline c;evirir. Muhakkak ki bunlarda, ak1l sahip
leri i<;in ibret vard1r. 

22 - Allah, kimin gogsiinii islam' a a<;m1~sa, artlk o, 
Rabb1ndan bir nur iizeredir. Allah'm zikrinden kalbleri 
katll~m1~ olanlann vay haline. i~te onlar apru;lk bir sa
plkhk i·c;indedirler. 

Allah Teala yeryiiziindeki suyun aslmm gokten oldugunu haber 
veriyor: Nitekim bir ba§ka ayette §Oyle buyurur: «Ve Biz, gokten terte
miz bir su indirdik.» (Furkan, 48). Allah Teala gokten suyu indirdigi 
zaman bu su yeryiiziiniin i~ine girip kaybolur, sonra Allah Teala yer
ytiziiniin boliimlerinde diledigi gibi suyu ~ekip ~evirir, ihtiyaca gore 
buyiik veya kii~iik pmarlar fl§klrtlr. Bu sebepledir ki: «Onu yerdeki 
kaynaklara yerle§tirmi§.» buyurmu~tur. ibn Ebu Hatim -Allah ana 
rahmet eylesin- der ki: Bize Ali ibn Hiiseyn'in .. . «Gbrmez misin ki, 
ger~ekten Allah gokten bir su indirip onu yerdeki kaynaklara yerle§
tirmi§tir.» ayeti hakkmda ibn Abbas'tan rivayetine gore o, ~oyle de
mi~tir: Yerytiztinde hi~ bir su yoktur ki gokten inmi~ olmasm. Fakat 
yeryiiztinde damarlar vard1r ki bunlar suyu degi~tirirler. i§te Allah Te-
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ala'nm: «Onu yerdeki kaynaklara yerle§tirmi§.>J kavli budur. Kim tuzlu 
suyun tath suya donii§iinii gormek isterse o suyu yiikseltsin (buhar
la§tlrsm). Said ibn Ciibeyr -ve Amir e§-~a'bi de aym §ekilde: Yeryiiziin
deki biittin sularm ash goktendir, demi§lerdir. Said ibn Ciibeyr der ki: 
Suyun ash kardand1r. Yani kar daglarm iizerinde birikir, daglarm de
rinliklerine iner sonra · da daglarm eteklerinden kayn~klar fi§kmr. 

«Sonra da onunla tiirlii tiirlii ekinler c;Ikarmaktadir.)) Sonra gok
ten inen ve yeryiiziinden fi§kiran su ile §ekilleri, tatlan, kokulan ve 
faydalan tiirlii tiirlii ekinler yeti§tirmektedir. Bu parlakhk ve tazelik-.. 
ten sonra onlar olgunla§Ir da sen yan kurumu§ sapsan goriirstin. «Son-· 
ra da onu c;or-c;op haline c;evirir. Muhakkak ki bunlarda, (dii§iinen ve 
dtinyamn boyle oldugunu kabul edip ibret alan) ak1l sahipleri ic;in ib
ret (deliller) vard1r.>J Diinya once yemye§il, parlak ve giizeldir. Sonra 
c;irkin bir ihtiyar haline gelir. Gene; de zamanla zay1f, biiyiik, ya§h bir 
ihtiyar haline doner. Biitiin bunlardan sonra da oliim gelir. Mutlu ki
§i, genc;liginden sonra hali (durumu) hayra giden ki§idir. Qogu kere . 
Allah Teala gokten indirmi§ oldugu suyu, bu su ile bitirmi§ oldugu 
ekinler ve meyvelerin daha sonra c;or-c;op haline geli§ini diinya haya
tma misal olarak verir. Nitekim §U ayet de boyledir: «Diinya hayatmm 
misalini de anlat onlara. 0, gokten indirdiginiz sU: gibidir. Ki bununla 
yeryiiztinde yeti§en bitkiler birbirine kan§Ir. Ama sonunda da riizgarm 
savuracag1 c;or-c;ope doner. Allah, her §eyin iistiinde bir kudret sahi
bidir.)) (Kehf, 45). 

«Allah kimin gogsiinii islam'a ac;rm§sa artlk o, Rabbmdan bir nur 
iizeredir.)) Hie; bu kimse ile kalbi katl ve haktan uzak olan ki§i e§it olur 
mu? Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de: «Olii iken dirilttiginiz ve 
insanlar arasmda yiiriiyebilecegi bir nur verdiginiz kimse, karanhklar
da kahp ondan c;1kamayan kimse gibi midir hie;?)) (En'am, 122) buyu
rurken aym sebeple burada da §Oyle buyuruyor: «Allah'm zikrinden 
kalbleri . katlla§ffil§ olanlarm, (Allah'! anma s1rasmda kalbleri yumu§a
mayan, hu§u' duymayan, Allah'm zikrini ic;lerine sindirip anlamayan
larm) vay haline. i§te onlar apac;1k bir sap1khk ic;indedirler.)) 

23 - Allah, s:ozun en guzelini ahenkli, iki!]erli bir ki-
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ta!b halinde indirmi~?tir. Rablanndan korkanlann ondan 
derileri urperir. Sonra hem derileri hem de kalbleri Allah'
In zi'krine kar~?I yumu~?ar. Bu, Allah'1n hidayet rehberidir, 
onunla istedigini hidayete eri~?tirir. Allah kimi de saptinr
sa, ona bir daha yol gosteren bulunmaz. 

Sozlerden En Giizeli 

Allah Teala, §erefli RasuHine indirilen kitab1 Kur'~.n-1 Azim'i med
hederek §oyle buyurur: «Allah, soziin en giizelini fl~henkli, iki§erli bir 
kitab halinde indirmi§tir.» Miicahid der ki:· Kur'an'm biitiinii miite§a
bihtir ve iki§erlidir. Katade ise §pyle diyor: Ayet ayete, harf harfe ben
zer. Dahhak da ayetteki ( Jt:... ) kelimesini §oyle ac;1klar: Rablarm
dan geleni anlasmlar diye soziin tekrarlanmas1d1r. ikrime ve Hasan 
§oyle diyorlar: Allah Teala onda hiikmii iki§erli kilmi§tlr. Hasan §Oyle 
ilave eder: Bir suredeki bi:r ayet, ba§ka bir suredeki a.yete benzer. Ab
durrahman ibn Zeyd ibn Eslem de ( .Jt:... ) kelimesini: 0, tekrar
lanmi§tir. Kur'an'da Hz. Musa, Salih, Hild ve diger peygamberler bir
c;ok yerlerde tekrarlanmi§tlr, §eklinde izah · eder. Said ibn Ciibeyr'in 
naklettigine gore ise ibn Abbas kelimeyi: Kur'an'm f! . .yetleri birbirine 
benzer ve bir k1sm1 diger bir k1smma dondiiriiliir, §eklinde ac;Iklami§
tlr. Alimlerden baZISl §Oyle derler: «Ahenkli, iki§erli. .. » ayetinin anla
ffil Siifyan ibn Uyeyne'den §oyle naklediliyor: Kur'fm'm ifadeleri ba
zan bir ·tek anlamda olur. Bu miite§abihtendir. Bazan da herhangi bir 
§ey z1dd1 ile birlikte zikredilir. Once mii'minler, sonra kafirlerin. ·once 
cennetin, sonra cehennemin niteliklerinin zikredilmesi ile buna benzer 
ayetlerde oldugu gibi ki bu da iki§erli olan klSlmdandlr. Nitekim §U 
ayetlerde durum boyledir: «iyiler nimet ic;indedirler. Allah'm buyru
gundan <;Ikanlar cehennemdedirler.» (infita>r, 13, 14), «Sakmm; Allah'
m buyrugundan di§an <;1kanlar, muhakkak «Siccin» adh defterde ya
z1hd1r. Ama . iyilerin defteri illiyyin'dedir.» «Dogrusu kotiilerin kitabi 
Siccin'dedir ... ~iiphesiz ki, iyilerin defteri de illiyyin'dedir.» (Mutaffi
fin, 7, 18), ccBu bir zikirdir. Ve muhakkak ki miittakiler ic;in giizel . bir 
sonuc; vard1r ... Bu boyle; azgmlar ic;in de c;ok kotU bir sonuc; vard1r.» 
(Sad, 49, 55). Bu ve benzeri Kur'ani ifadeler, iki§erli olan kis1mdand1r. 
Yani bunlarda iki§er man9> vard1r. Biitiin bir ifadenin birbirine benze
yen bir tek anlamda olmas1 haline gelince; i§te miite§abih budur. Bu
radaki miite§abih, ccOnun baz1 ~>yetleri muhkemdil: ki, bunlar kitabm 
anas1d1r. Diger bir k1sm1 da miite§abihlerdir.» (Al-i imran, 7) ayetinde 
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zikrolunan miite§abih degildir. Al-i imran'daki miite§abih bundan ba§
ka bir anlama gelmektedir. 

«Rablanndan korkanlarm ondan derileri iirperir. Sonra hem de
rileri, hem de kalbleri Allah'm zikrine kar§I yumu§ar.» Bunlar Cebbar 
Miiheymin, Aziz ve Gaffar olan Allah'm kelam1ru dinlemeleri esnasm
daki iyilerin s1fatland1r. Zira onlar Allah'm kelammdaki vaadi, tehdi
di, korkutmaYI iyi anlarla.r. Bu sebeple de korku ve ha§yetlerinden de
rileri iirperir. «Sonra (Allah'1 anmakla) hem derileri, hem de kalbleri 
Allah'm zikrine kar§I yurhu§ar.» Zira onlar, Allah'm rahmetini ve lut
funu uman kimselerdir. Boyleleri diger kf!..firlerden birc;ok yanden ay
nhrlar: 

1 - Bunlar ancak ayetlerin tilavetini dinlerler. Digerlerinin din
le~igi ise beyit nagmeleri ve §ark1c1larm sesleridir. 

2 - Bunlara Rahman'm ayetleri okundugu zaman edeb, ha§yet, 
timid, sevgi, anlaYI§ ve ilim ile aglayarak secdeye kaparurlar. Nitekim 
Allah Teala onlar hakkmda §6yle buyurmaktad1r: «Mii'minler ancak 
onlard1r ki; Allah aruld1g1 zaman kalbleri iirperir. Allah'm ayetleri ken
dilerine okundugu zaman imanlan artar ve Rablarma tevekkiil eder
ler. Onlar ki; namaz1 dosdogru k1larlar ve kendilerine nzik olarak ver
diginizden de infak ederler. i§te onlar; inanmi§larm ta kendileridir. 
Onlara Rablarmm katmdan dereceler, magfiret ve comertc;e verilmi§ 
nz1klar vardlr.>> (Enfal, 2-4), «Onlar ki; kendilerine Rablanrun ayetle
ri hatlrlatlld1g1 vakit, onlara kar§I kor ve sag1r davranmazlar.» (Fur
kan, 73). Onlar. Kur'ari ayetlerini dinledikleri zaman ba§ka §eylerle 
me§glil olup oyalanmak yerine ona kulak verirler, maniUan hakkmda 
basiret ve anlaYI§ sahibidirler. Bu sebepledir ki mucebince amel eder, 
bir ba§kasma uyarak ve bilgisizlikle degil de basiretle secdeye kaparur
lar. 

3 - Kur'an ayetlerini dinlerken edeb tavn tak1rurlar. Nitekim 
Sahabe -Allah onlardan ho§nlid olsun- Allah RasuW. (s.a.) Allah'm 
kelam1ru okurken dinlerler ve ondan derileri iirperirdi. Daha sonra 
kalbleri Allah'1 anmakla siikun bulurdu. Onlar bu s1rada yiiksek ses:. 
le konu§mazlar, iizerlerine dii§meyen §eyleri . yapmaya kalki§mazlardL 
Aksine ba§kalarmda olmayan bir ha§yet, edeb, siikun ve sebat vard1 
onlarda. Bu sebepledir ki diinya ve 9,hirette en iistiin k1smeti elde et
mi§lerdi. 

Abdiirrezzak der ki: Bize Ma'mer'in rivayetine gore o, §6yle demi§
tir: Katade -Allah ona rahmet eylesin- «Rablanndan korkanlarm 
ondan deriled iirperir. Sonra hem derileri, hem de kalbleri Allah'm zik
rine kaq1 yumu§ar.n a,yetini okuyup §6yle dedi: Bunlar Allah dost
lanrun nitelikleridir. Allah TeaJ9, onlan derilerinin iirpermesi, gozle-
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rmm aglamas1, kalblerinin Allah'l zikirle sukun bulmas1yla nitelemi§
tir. Onlan aklllarmm gitmesi ve bayilmakla nitelememi§tir. Bu, an
cak b~d'at sahipleri hakkmdad1r ki aslmda §eyt9,ndandir. Siiddi der 
ki: «Sonra hem derileri, hem de kalbleri Allah'm zikrine kar§l yumu..: 
§ar.» ayetindeki Allah'1 anmaktan maksad Allah'm vaadini anmaktlr. 

«Bu, Allah'm hidayet rehberidir, onunla istedigini · hidayete eri§
tirir.» Bu, Allah'm hidayete ·eri§tirdigi kimsenin Slfatldlr. Durumu bu
nun tersine olan kimse ise ancak Allah'm saptlrd1klarmdand1r. «Allah, 
kimi saptmrsa; ona dogru yolu gosteren bulunmaz.» (Ra'd, 33) . . 

24 - Zalimlere: Kazam:hklannizin kar~Ihg1n1 tadn'l, 
denilirken klyamet giinii yiiziinii azabln k6tiisiinden.kim 
koruyacak? 

25- Onlardan 6ncekiler de peygamberleri yalanla
IDI~lardi da hit; fark1nda olmad1klan bir yonden azab ken
dilerine c;atlvermi~ti. 

26- Allah, diinya hayatlnda onlara rusvayhg1 tattir

di. Ahiret azab1 ise daha buyiilktur. Ke~ki 'bilselerdi. 

Bu ayetlerde Allah Teala §6yle buyuruyor: K1y~.met gunu yiizunu 
azabm kotusiinden korumaya c;ah§an, azarlanan, ona ve benzeri za
limlere: Kazand1klanmzm kar§1hgm1 tadm, denilen kimse k1yamet gu
nii guven ic;inde gelen kimse gibi midir? Nitekim ba§ka ayetlerde de 
§6yle buyrulur: «Yiizukoyun suriinen mi, yoksa dogru yolda dupeduz 
yiiruyen mi daha dogru yoldad1r?» (Miilk, 22), «Yiizukoyun ate§e su
rUldUkleri gun, onlara : Cehennemin dokunan azabm1 tadm, denir.» 
(Kamer, 48), «K1yamet guniinde ate§e atllan m1, yoksa guven ic;inde 
gelen kimse mi daha iyidir?» (Fussilet, 40). Bu ayet-i kerime'de sade
ce k1yamet giinu yiizunu azabm kotusiinden korumaya c;ah§arak ge
len kimse zikredilmi§, guven ic;inde gelen kimse zikredilmemi§, birin
cisi ile yetinilmi§tir ki, bu uslub arapc;ada kullamlagelmi§tir. ( ... ) 

«Onlardan oncekiler de peygamberleri yalanlann§lardl da hie; far-
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kmda olmadJ.klan bir y6nden azab kendilerine ~atlvermi§ti.» ayetin
de Allah'm elc;ilerini yalanlayan gec;mi§ nesiller kasdedilmektedir. Gii
nahlan sebebiyle Allah Teala onlan helak buyurmu§, Allah'tan ba§ka 
bir koruyuculan da olmarm§tl. · 

«Allah diinya hayatmda onlara (azab ve cez~" indirmekle) riisvay~ 
bg1 tattlrdL» Boylece inananlarm da g6niillerini ferahlandirdi. i§te 
bu haberlerin muhatab1 alan kimseler bu durumdan sakmsmlar. Zira 
onlar rasullerin en §ereflisi ve peygamberlerin sonuncusunu yalanla
rtU§tllar. Allah Teala'nm ahiret yurdunda onlar ic;in hazirlarm§ oldugu 
§iddetli azab, dunyada isabet e.denden ~ok daha buyiiktiir. Bu sebeple
dir ki: «Ahiret azabi ise daha biiyiiktiir. Ke§ki bilselerdi.» buyurmU§
tur. 

27- Andolsun ki Biz, bu Kur'an'da insanlara her Qe
~it misali verdik. Belki ogut alrrlar. 

28- Egriligi bulunmayan arapQa bir Kur'an'd1r. Bel
ki saJnnrrlar. 

29- Allah, bir misal verir: Bir adam1n, huysuz ve bir
biriyle ortak birkac; efendisi var. Bir adamin da tek bir 
efendisi var. Bu ikisi bir olur mu hi·Q? Hamd Allah'a mah
sfistur; ama onlann Qogu bilmezler.···· ··· 

30 - ~iiphesiz sen de oleceksin, onlar da olecekler. 
31 - Sonra siz, k1yamet giinii Rabbinizin huzilrunda 

duru~maya Qikacaksiniz. 

Allah'm Verdigi MisiU 

Allah Teala §6yle buyuruyor: «Andolsun ki Biz, bu Kur'an'da, insa,n
lara her c;e§it misali verdik (ger~ekleri misallerle anlattik) . Belki 6gut 

Tefsir, C: XII; . F . 434 
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ahrlar.ll Qiinkii misaller anlatllmak istenen manayl zihinlere daha iyi 
yerle§tirir. Allah Teala ba§ka ayetlerde de §Oyle buyurur: «0 size kendi
nizden (kendi nefislerinizden bilebileceginiz) bir ornek verdi.>> (Rum, 
28), «i§te misaller. Biz onlan insanlara anlat1yoruz. Bilenlerden ba§
kasl bunlan anlamaz.>> (Ankebut, 43). 

«Egriligi bulunmayan arapc;a bir Kur'an'd1r.>> Bu; apac_;1k arap di
liyle gelmi§ bir Kur'an'd1r. Onda herhangi bir egrilik, herhangi bir sap
rna ve kapallhk yoktur. Aksine o; apac;lkt1r, bir biirhand1r. Allah Teala 
onu bu §ekliyle indirmi§tir ki, belki onlar Kur'fm'da vaide konu olan 
§eylerden sak1mr, vaadedilen §eyleri de yaparlar. 

ccAllah, bir misal verir: Bir adamm, huysuz ve birbiriyle ortak bir
kac; efendisi var.ll Aralarmda mii§terek olan bu kul hakkmda c;eki§iyor
lar. ccBir adamm da tek bir efendisi var.ll Onun iizerinde ba§ka hie; kim
senin miilkiyet hakkl yok. i§te ccBu ikisi bir olur mu hie;?>> Elbette bu, 
digeri ile e§it degildir. Aym §ekilde Allah ile beraber ba§ka ilahlara ta
pman mii§rik ile tek ve ortag1 olmayan Allah'a ibadet eden ihlash mii'
min de e§it degildir. Bunlardan birisi nerede, digeri nerededir? ibn Ab
bas, Miicahid ve birc;oklan derler ki: Bu a.yet mii§rik ile tek bir Allah'a 
iman eden mii'min hakkmda verilmi§ bir misaldir. Bu misal son dere
ce ac;lk olduguna gore Allah Teala" pe§inden §Oyle buyurur: cc (Onlarm 
aleyhine hiiccet konuldugundan dolay1) hamd Allah'a mahsustur, ama 
onlarm c;ogu bilmezler (de bu sebeple Allah'a §irk ko§arlar) .>> 

c<~iiphesiz sen de oleceksin, onlar da olecekler.>> Allah Rasulii (s.a.) 
vefat buyurdugu zaman Hz. S1ddik bu a.yet ile «Muhammed; sadece 
bir peygamberdir. Ondan once de nice peygamberler gelip gec;mi§tir. 
~imdi o oliir veya oldiiriiliirse geriye mi doneceksiniz? Kim geriye do
nerse Allah'a hie; bir zarar vermez. Allah, §iikredenlerin miikftfatlm ve
recektir.>> (Al-i imran, 144) ayetlerini okumu§ ve boylece insanlar Al
lah Rasllliiniin vefat ettigine inanmi§lardL Ayeti §Oyle anlamak da 
miimkiindiir: ~iiphesiz ki sizler, hie; c;aresi yok bu yurttan aynhp ahi
ret yurdunda Allah katmda toplanacaksm1z. Orada, diinyada iken ic;in
de bulundugunuz tevhid ve §irk konusunda Allah'm huzurunda duru§
maya c_;1kanlacaksm1z. Allah Teala da sizin aramz1 aytracak, gerc;egi 
ac;Iklayacaktlr ki 0, Fettah ve Alim oland1r. inananlan, ihlash olanlan 
ve Allah'! birleyenleri kurtaracak, Allah'm elc;ilerini yalanlayan, mii§
rik, inkarc1 ve kafirleri de azaba duc;ar k1lacaktlr. Bu ayet-i kerime her 
ne kadar mi.i'minler ve kafirler hakkmda indirilmi§ ve ahiret yurdunda 
aralarmdaki has1mla§may1 zikretmi§se de diinyada c;eki§en herkes hak
kmda umumidir. ~i.iphesiz bu c;eki§meleri a_hiret yurdunda onlar halr.
klnda tekrarlanacaktlr. ibn Ebu H~.tim -Allah ona rahmet eylesin
der ki: Bize Muhammed ibn Abdullah ibn Yezid'in ... Zi.ibeyr'den riva
yetine gore o, §Oyle demi§tir: «Sonra siz, k1yamet giini.i Rabb1mzm hu-
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zurunda duru§maya <;IkacaksmlZ.» ayeti nazil oldugu zaman Ziibeyr: 
Ey Allah'm el<;isi, hasunla§ma bize tekrarlanacak rrn? diye sordu da 
Allah Rasulii: Evet, buyurdu. Bunun iizerine Ziibeyr: ~iiphesiz ki i§ 
ger<;ekten zor, dedi. Hadisi imam Ahmed de Siifyan'dan yukardaki §e
kilde rivayet etmi§tir. Ancak bu rivayette §U fazlallk vardlr: ((Sonra 
andolsun ki o giin, size verilmi§ olan her nimetten sorguya <;ekilecek
siniz.» (Tekasiir, 8) ayeti nazil oldugunda Ziibeyr: Ey Allah'm el<;isi, 
bize sorulacak olan nimet hangisidir? diye sordu. Bununla iki siyah1 
yani hurma ve suyu kasdediyordu. Allah Rasulii: Evet, §iiphe yok ki 
bu olacaktlr, buyurdu. Bu fazlallg1 Tirmizi ve ibn Mace de Siifyan ka
nahyla rivayet etmi§lerdir. Tirmizi hadisin hasen oldugunu sayler. 

Yine imam Ahmed'in ibn Nemir (veya Niimeyr) kanahyla ... Zii
beyr ibn Avvam'dan rivayetine gore; o, §6yle demi§tir: Allah Rasulii 
(s.a.)ne: ((~iiphesiz sen de oleceksin, onlar da olecekler. Sonra siz, kl
yamet giinii Rabbm1zm huzurunda duru§maya pkacaksmlZ.» ayetleri 
nazil oldugunda Ziibeyr: Ey Allah'm el<;isi, diinyada iken bizim ararrnz
da olan son derece · §ahsi giinahlar da bizim iizerimize tekrarlanacak 
rrn? diye sordu da. Allah RaSU.1ii: Evet, §iiphesiz onlar size .tekrarlana
caktlr ki sonundi .!her ' 'bir hak sahibine hakk1 verilsin, buyurdu. Zii
beyr: Allah'a yemin olsun ki i§ <;ok zor, dedi. Hadisi Tirmizi de Muham
med ibn Amr kanallyla rivayet etmi§ ve hasen, sahih oldugunu soyle
mi§tir. imam Ahmed'in Kuteybe ibn Said kanahyla ... Ukbe ibn Amir'
den rivayetine gore Allah Rasulii ·(s.a.) §6yle buyurmu§tur: K1yamet 
giinii duru§maya <;lkanlacaklarm ilki iki kOffi§Udur. Hadisi sadece 
imam Ahmed rivayet etmi§tir. Yine imam Ahmecl'in Hasan ibn Musa 
kanahyla ... Ebu Said (el-Hudri) den rivayetine gore Allah· Rasulii (s.a.) 
§6yle buyurmu§: Nefsim kudret elinde olan (Allah)a yemin ederim ki 
(k1yamet giinii) hasimla§ma mutlaka olacakt1r. Hatt~ (diinyada iken) 
birbiriyle boynuzla§an iki koyun bile duru§maya <;1kanlacakt1r. Hadisi 
sadece imam Ahmed rivayet etmi§tir. Yine imam Ahmed'in Miisned'
inde Ebu Zerr (r.a.)den rivayete gore o, §6yle demi§tir: Allah RasUlii 
(s.a.) birbiriyle boynuzla§an iki koyun gormii§tii. Ey Ebu Zerr, nigin 
birbirleriyle boynuzla§Iyorlar biliyor musun? diye sordu. Ben: HaYir, 
dedim. Fakat Allah Teala biliyor ve ikisi arasmda hiikiim verecektir, 
buyurdu. 

Hat1z Ebu Bekr el-Bezzar der ki : Bize Sehl ibn Bahr'm ... Enes'ten 
rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.) §6yle buyurmu§tur: K1yamet giinii 
hain devlet ba§kam getirilecek ve tebeas1 ile duru§maya g1kanlacak 
da, onlar bu hain devlet ba§kanma iistiin gelecek, ona gaJib gelecek
lerdir. Bunun iizerine o hain devlet ba§kam hakkmda: Bununla cehen
nemin temellerinden bir temeli kapatm, buyrulacaktlr. Haf1z el-Bez
zar hadisi rivayetten sonra hadisin isnadmda bulunan Agleb ibn Te-
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mim'in haf1z olmad1gm1 sayler. ibn Abbas (r.a.)tan rivayetle Ali ibn 
Ebu Talha §6yle diyor: ((Sonra siz, k1yamet giinii Rabbrmzm huzurun
da duru§maya· 91kacaksm1Z.» ayetinde §6yle buyrulur: Dogru sozlii 
olan yalanc1yla, mazllim zalim ile, hidayette olan sap1kllkta olanla, za
ylf da biiyiiklenenle durw~maya 91kanlacaktlr. ibn Mende, ccer-RUh» 
adh kitabmda ibn Abbas'm §6yle dedigini naklediyor: K1yamet giinii 
insanlar hasimla§acaklar, duru§maya 91kanlacaklard1r. Hatta RUh, ce
sed ile hasimla§acak da ruh cesede: Sen §6yle §6yle yaptm, diyecek. Ce
ced de ruha: Sen emretmi§tin, sen beni aldatlp ba§tan 91karnn§tln, di
yecek. Allah Teala onlara bir melek gonderecek de aralanru aymp §6y
le diyecek: Sizin ikinizin benzeri kotiiriini ve gozleri goren bir adamla 
kor olan bir adannn misali gibidir. ikisi bir bah9eye girmi§ler. Kotiiriim 
olan, kore : Ben §Urada meyveler goriiyorum, fakat onlara ula§annyo
rum, demi§. Kor olan da kotiiriime: Benim iiremize bin de onlan al, de
mi§. Kotiiriim oian kor olarun iizerine binip o meyveleri alnn§. i§te bu 
ikisinden hangisi haddi a§andir? Ruh ve cesed: ikisi birden, diye cevab 
verirler. Bunun iizerine ruh ve cesede melek: f}iiphesiz siz kendi hakkl
mzda hiikiim verdiniz, diyecek. Yani cesed, ruh i9in bir b4Ut mahiye
tindedir, ruh da 0 binite binmi§ olan kimsedir. 

ibn Ebu Hatim'in Ca'fer ibn Ahmed kanallyla ... ibn Omer'den ri
vayetine gore o, §6yle diyor: Bu ayet indi, biz hangi konuda indigini 
bilmiyorduk. c!Sonra siz, k1yamet giinii Rabb1mzm huzurunda duru§
maya 9lkacakSllllZ.» ayeti nazil oldu da biz: Kiminle duru§maya 9lka
cagiz? Bizimle kitab ehli arasmda bir has1ml1k yok ki, kiminle hasim
la§acagiz? dedik. Nihayet (islam iimmeti i9indeki) fitne meydana gel
di de ibn Orner: i§te Rabb1nnzm bize va'dettigi budur, biz bu hususta 
duru§maya 91kacag1z, dedi. ibn Omer'in bu soziinii Nesei, Muhammed 
ibn Amir'den, o da Mansur ibn Seleme'den rivayet etmi§tir. Ebu'l-Ali
ye'ye gore ise ((Sonra siz, k1yamet giinii Rabb1ruzm huzurunda duru§
.maya 9lkacakSllllZ.» ayetinde klble ehli kasdedilmektedir. ibn Zeyd de 
burada miisliimanlar ile kiifiir ehlinin kasdedildigini sayler. Daha on
ce de belirttigimiz iizere bu gorii§ler i9inde sahih olaru, bu ayetin umu
mi olu§udur. En dogrusunu Allah bilir. 
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32- Allah'a kar~l yalan soyleyenden ve kendisine gel
mi~ olan gerc;egi yalan sayandan daha zalim kimdir? Ka
firler ic;in cehennemde bir kara!"1gfuh olmaz olur mu? 

33 - Dogruyu getiren ve onu tasdik edenler; i~te on
lar miittakilerdir. 

34- Rablan katlnda diledikleri her ~ey onlanndlr. 
Bu, ihsan edenlerin miikafatldlr. 

35 - <;unkii Allah, onlann yaptlklannm en kotiisiinu 
ortecek ve yapmakta olduklanrun en giizeliyle ka:IQihglnl 
verecektir. 

Allah Teala, zatma kar§l iftiriUar atan, Allah ile beraber b~ka 
ilahlar kllan, meleklerin Allah'm klzlan oldugunu, Allah'm ~ocugu ol
dugunu iddia eden -ki Allah Teala onlann bu sozlerinin hepsinden 
yiice ve mtinezzehtir- mti§riklere hitab ediyor. Onlar btittin bu iddia
lan yanmda kendilerine Allah'm el~ilerinin diliyle ger<;ek (Hak) gel
digi halde onu yalanlami§lardir. Bu sebepledir ki Allah Teala §oyle 
buyurur: ccAllah'a kar§l yalan soyleyenden ve kendisine gelmi§ olan 
ger<;egi yalan sayandan daha zalim kimdir?» Elbette bundan daha za
lim hi<; kimse yoktur. Zira o, bat1lni iki taraf1ru kendinde toplami§tlr: 
Once Allah'a kar§I yalan uydurmu§, Allah'm el<;isini de yalanlami§tlr. 
Onlann sayledikleri batlldlr ve ger<;egi de yalanlarm§lar, reddet:ffii§ler
dir. Bu sebepledir ki onlan tehclidle: ((Kafirler i<;in cehennemde bir ka
rargah olmaz olur mu?» buyurmu§tur ki, onlar yalanlayanlann ve in
karcilarm ta kendileridir. 

ccDogruyu getiren ve onu tasdik edenler; i§te onlar mtittakilerdir.>> 
ayeti hakkmda Mticahid, Katade, Rebi' ibn Enes ve ibn Zeyd §oyle di
yorlar; Dogruyu getiren, peygamberdir. Stiddi ise dogruyu getirenin 
Cibril, onu tasdik edenin de Muhammed (s.a.) oldugunu sayler. Ali ibn 
Ebu Talha'nm ibn Abbas'tan rivayetine gore o, §oyle demi§tir: Dog
ruyu getiren; Allah'tan ba§ka ilah yoktur, soztinti getirendir. Onu dog
rulayan da Allah Rasulti (s.a .) 'dtir. Rebi' ibn Enes, ayetteki ism-i mev
sulti ~ogul olarak okumu§ ve boylece dogruyu getirenlerin; peygamber
ler, onlan tasdik edenlerin de; onlann tabileri, oldugunu soylemi§tir. 
Leys ibn Ebu Stileym'in Mticahid'den rivayetine gore o, ccDogruyu ge
tiren ve onu tasdik edenler ... » ayeti hakkmda §oyle demi§tir: Kur'an 
ashab1 olan mti'minler k1yamet gtinti gelerek: i§te bize verdiginiz bu
dur ve biz emretmi§ olduguimzla amel ettik, diyeceklerdir. Mticahid'in 
bu sozti, btittin inananlan i~ine almaktadlr. Mti'min ki§i ger<;egi sayler 
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ve gerc;ekle amel eder. Bu ac;1klamaya gore, bu ayetin hukmii ic;ine gir
meye insanlann en l€l,y1k olam Allah'm RasUlu (s.a .) diir. Zira o, dog
ruyu getirmi§ ve rasulleri tasdik etmi§tir. Hem o, hem de inananlar 
Rabbmdan ona indirilene iman etmi§lerdir . Onlarm hepsi Allah'a, me
leklerine, kitablarma ve rasullerine im?.n etmi§lerdir. Abdurrahman 
ibn Zeyd ibn Eslem de der ki: Dogruyu getiren; Allah Rasulii (s.a.)dur. 
Onu tasdik edenler de ·musltimanlardlr. «i§te onlar, muttakilerdir.)) ibn 
Abbas burada onlarm §irkden korunduklanm sayler. 

« (Cennette) Rablan katmda diledikleri her §ey onlarmd1r.n Herne 
isterlerse bulacaklard1r. Bu, ihsan edenlerin mukafat1d1r. «<;tinku Al
lah, onlarm yaptlklarmm en kotustinii ortecek ve yapmakta olduklan
nm en giizeliyle kar§1hgm1 verecektir.)) Allah Teal8. ba§ka bir ayet-i 
kerime'de de §Oyle buyurur: «i§te, i§lediklerini en giizel §ekilde kabul 
ettigimiz ve kotiiliiklerini sec;tigimiz bu kimseler cennetlikler ic;inde
dirler. Bu, verilen dogru bir sozdiir.n (Ahkaf, 16) . 

36 - Allah kuluna 'kafi degil mi? Seni O'ndan ba~ka
lanyla korkutuyorlar. Allah kimi saptlnrsa; onu hidayete 
e~direcek yoktur. 

37 -Allah kimi de hidayete· erdirirse; onu saptlracak 
yoktur. Allah Aziz, intikam sahibi degil midir? 

38 - Andolsun ki onlara: GOkleri ve yeri yaratan kim
dir? diye sorsan; muhakkak, Allah'tir, ·diyecekler. De ki: 
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Oyleyse soyleyin bakalrm; Allah bana bir zarar vermek 
tstese, O'nu b1rallnp da taptrldann1z O'nun verdigi zaran 
gtderebilir mi? Yahut bana bir rahmet idilerse, O'nun rah
metini onleyebilir mi? De ki: Allah, bana yeter. Tevekkiil 
edenler O'na tevekkiil ederler. 

39- De ki: Ey kavmim; elinizden geleni yap1n. Dogru
su ben de yapacag1m. Ve yak1nda bileceksiniz. 

40 - Kendisine riisvay edici bir azab gelecek olan 
kim, iizerine siirekli azab inecek olan kim? 

Allah Kuluna Kafi Degil mi? 

Allah Teala: ((Allah kuluna kafi degil mi?» buyuruyor. Baz1Ian 
ayetteki kul anlamma gel en ( -0 ~ ) kel:i.mesini ( 0 ~ ~· ) §eklinde 
<;ogul olarak okumu§lardir. Buna gore anlam: Allah Teala kendisine iba
det eden ve tevekkti.l eden kullarma yeter, §eklindedir. 

ibn Ebu Hatim burada der ki: Bize ibn Vehb'in karde§i oglu Ebu 
.Ubeydullah'm ... FudaJe ibn Ubeyd el-Ansari'den riva.yetine ·gore; o, Al
lah Rasulu (s.a.)nu §oyle buyururken i§itmi§: ~uphesiz islam'a eri§
tirilen, ge<;imi kendisine yetecek kadar olup bununla kanaat eden kur
tulmu§tur. Hadisi Tirmizi ve Nesei de Hayve ibn ~ureyh'ten, o ise Ebu 
Hani el-Havlani'den rivayet etmi§tir. Tirmizi hadisin sahih oldugunu 
sayler. 

«Seni O'ndan ba§kalanyla korkutuyorlar.» Yani mii§rikler Allah 
Rasftlunu korkutup bilgisizlik ve sap1kllklanyla, Aliah'm dl§mda tapm
diklan ilahlan ve putlanyla onu tehdid ediyorlardl. Bu sebepledir ki 
Allah Teala §byle buyurmu§tur: «Allah kimi saptmrsa; onu hidayete 
erdirecek yoktur. Allah kimi de hidayete erdirirse; onu sapt1racak yok
tur. Allah Aziz, intikam sahibi degil midir?» ~iiphesiz O'nun taraf1 
saglam, muhkemdir, galib gelinemez. Kim s1rtlm O'na dayar ve kapl-

. · sma iltica ederse; §Uphesiz 0, zatmdan daha azizi olmayan Aziz'dir, 
·Allah Rasulu (s.a.) ile inadla§an, Allah'a §irk ko§an ve Allah'1 inkar 
edenlerden intikammda O'ndan daha §iddetli olan hi<; kimse yoktur. 

«Andolsun ki onlara: Gokleri ve yeri yaratan kimdir? diye sorsan; 
inuhakkak, Allah't1r, diyecekler.» Mii§rikler Allah'm her §eyi yaratan 
oldugunu itiraf ediyor, bununla birlikte hi<; bir zarar ve faydaya. giicii 
yetmeyen Allah'tan ba§ka §eylere tap1myorlard1. Bu sebepledir ki §Oy
le buyrulur: «De ki: Oyleyse soyleyin bakallm; Allah bana bir zarar 
vermek isterse, o:nu b1rak1p ta taptiklanruz O'nun verdigi zaran gi-
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derebilir mi? Yahut bana bir rahmet dilerse, O'nun rahmetini onleye
bilir mi?» Elbette bunlardan hi9 birine gii9 yetiremezler. ibn Ebu Ha
tim burada Kays ibn Haccac kanallyla ... ibn Abb9.s'tan rivayet edi
len merfu' bir hadisi zikreder ki §Oyledir: Allah'1 (emirlerini) koru ki 
0 da seni korusun. Allah (m emirlerini) muhafaza et ki O'nu kar§mda 
bulasm. Bollukta Allah'1 tam ki darhkta seni tamsm. Bir §ey istedigin 
zaman Allah,'tan iste: Yard1m ve imdad dilediginde Allah'tan yard1m 
dile. Bil ki biitiin bir iimmet, Allah~m senin hakkmda yazmaml§ oldu
gu bir zaran sana eri§tirmek iizere bir araya gelseler sana zarar vere
mezler. Allah'm senin lehine yazmann§ oldugu bir fayday1 sana ula§
tlrmak iizere bir araya gelseler sana hi9 bir fayda veremezler. Sahife
ler kurumu§, kalemler kaldmlmi§tlr. Yakin iizere §iikiirle Allah i9in 
amel et. Bil ki, ho§lanmad1gm bir §eye sab1rda 90k haYirlar vard1r ve 
zafer sab1rla beraber, ferahllk s1kmtlyla beraber, zorluk kolayhkla be
raberdir. 

«De ki: Allah, bana yeter.» Allah, bana ka..fidir. O'na tevekkiil et
tim, dayand1m. Tevekkiil edenler de O'na tevekkiil ederler. Nitekim Hz. 
Hud (a.s.)a: «ilahlannnzdan biri seni fena 9arpnn§, demekten ba§ka 
bir §ey de soylemeyiz.n dediklerinde o, §6yle demi§ti: ((Dogrusu ben, Al
lah'! §ahid tutuyorum. Siz de §ahid olun ki; sizin Allah'tan ba§ka §irk 
ko§tugunuz §eylerden ben uzag1m. Hepiniz birlikte tuzak kurun bana. 
Sonra da hi9 miisaade etmeyin. Ben, sadece benim de sizin de Rabbm1z 
olan Allah'a tevekkiil ettim. Yiiriiyen hi9 bir canll yoktur ki, 0 almn
dan tutmasm. Elbette dogru yoldad1r benim Rabb1m.n (Hud, 54-56). 

ibn Ebu Hatim'in Ahmed ibn !sam el-Ans8.ri kanahyla ... ibn Ab
bas'tan rivayetine gore -ibn Abbas hadisi Allah Raslllii (s.a.) ne ula§
tmyor- 0, §6yle demi§tir: Kim insanlarm en gii9liisii olm.ay1 isterse, 
Allah'a tevekkiil etsin. Kim de insanlarm en zengini olmak isterse, elin
dekinden ziyade Allah katmda olanlara giivensin. Kim de insanlarm 
en §ereflisi olmay1 sevip isterse Allah'tan korksun. 

((De ki: Ey kavmim; durumunuzun (yolunuzun) gerektirdigini 
yapm.>> ayeti bir tehdiddir. «Dogrusu ben de (yolum iizere) yapacag1m. 
Ve yakmda (bunun ak1betini ve vebalini) bileceksiniz. Kendisine (diin
yada) riisvay edici bir azab gelecek olan kim, iizerine siirekli (ve hi9 
bir §ekilde kurtulamayacag1 dev9 . .mh) azab inecek olan kim?n Bu so
nuncusu da k1yamet giinii olacaktlr. 
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41 - Siiphesiz ki Biz, kitab1 . sana insanlar iQiri hak 
olarak indirdik. Kim hida yete ererse; bu ikendi lehinedir. 
Kim de sap1t1rsa, kendi aleyhine sap1tm1~ olur. Ve sen on
lann iizerinde vekil degilsin. 

42- Allah, ·oliim anmda rfihlan ahr. Olmeyenin ise 
uykusunda. Olmelerine hiikmettigi kimselerinkini tutar, 
digerlerini belli bir siireye kadar sahverir. Dogrusu bun

-~a. dii~iinen bir ·kavim iQin ayetler vardrr. 
Allah Teala, elc;;isi Muhammed (s.a.)e hitaben §oyle buyurur: <<§U.p

hesiz ki, Biz, kitab1 (bu Kur'an'1) sana insanlar ic;;in hak olarak indir
dik.» insanlar ve cinnler dahil btitiin yarat1klan bununla uyarasm di
ye indirdik. <<Kim hidayete ererse; bu kendi lehinedir. Bunun faydas1 
yalmz kendisine doner. Kim de sap1t1rsa kendi aleyhine sap1trm§ olur. 
Bunun vebali de ancak kendisine doner. <<Ve sen, onlarm uzerinde ve
kil degilsin.» Onlarm hidayete erdirilmesiyle gorevlendirilmi§ degilsin. 
<<Sen, ancak bir uyanc1sm. Ve Allah her §eye Vekil'dir.» (Hud, 12), 
<<Senin vazifen, sadece teblig etmektir. Hesab gormekse Bize dti§er.>> 
(Ra'd, 40). 

Allah Teala ytice . zat1mn varhklarda diledigi §ekilde tasarrufta bu
lundugunu, nefisleri gonderdigi hafaza melekleriyle kabzettirmek su
retiyle buytik Oltimle, uyku Slrasmda da kuc;;uk Oltimle Oldurdi.igunu ha
ber verir. Nitekim ba§ka bir ayette de: «O'dur, geceleyin sizi kendiniz
den gec;;iren, Giinduziin de ne yapt1gm1Zl bilir. Sonra sizi tekrar kaldl
nr. Ta ki, belirli bir ecelin htikmu yerine gelsin. Sonra sizin donti§iini.iz 
O'nadlr. Sonra ne yaptigm1z1 size haber verecektir. 0, kullan uzerinde 

yegane hakimdir. Ve size, koruyucu (melek)lar yollar. Nihayet herhan
gi birinize oltim gelince, elc;;ilerimiz bir eksiklik yapmaks1zm onun ca
llllll ahrlar.» (En'am, 60-61) buyrularak once kuc;;uk sonra buytik oltim 
zikredilmektedir. Bu ayette ise tam tersine once bi.iytik sonra da ki.ic;;uk 
tHtim amlmaktadlr. Bu sebepledir ki §Oyle buyurur: <<Allah, oltim anm
da ruhlan ahr. Olmeyenin ise uykusunda. Olmelerine hukmettigi kim
selerinkini tutar, digerlerini belli bir stireye kadar sahverir.>> 

Bu ayetin de delaletiyle ruhlar mele-i A'la'da bir araya gelip top
lamrlar. Nitekim bu, merfu' bir .hadiste de varid olmw~tur ki bu merfu' 
hadisi ibn Mende ve ba§kalan · rivayet etmektedirler. Buhari ve Mtis
lim'in Sahih'lerinde Ubeydullah ibn Orner kanahyla... Ebu Htireyre 



' 
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(r.a.)den rivayet edildigine gore Allah RasU.Hi (s.a.) §oyle buyunnu§
tur: Sizden birisi yatagma girdiginde once elbisesinin bir taraf1yla ya
tagrm silkelesin. Zira o ba§ma ne gelecegini bilmez. Sonra §oyle desin: 
Ey Rabb1m, Senin admla yarurm (yataga) koydum ve Seninle kaldlra-
cagrm. §ayet ruhumu tutacaksan ana rahmet eyle, yak eger sallvere-
ceksen saJ.ih kullanru muha.faza ettigin gibi onu muha.faza eyle. Selef'
ten birisi §Oyle diyor: Oliilerin n1hlan oldiikleri zaman kabzolunur, di
rilerin rUhlan da uyuduklarmda. Allah'm tam§malanm diledikleri (i§
te o zam:an> tanl§Irlar. «Olmelerine hiikmettigi kimselerin ruhlanru 
tutar (da boylece olmii§ olurlar) digerlerini belli bir siireye kadar sa
llverir.» Siiddi der ki: Digerlerini de belli bir siireye kadar, yani ece
linin kalan klsrmrun sonuna kadar sallverir. ibn Abbas der ki: Oliile
rin rUhlanru (nefeslerini) tutar, dirilerin nefeslerini de sahverir, asla 
hata etmez, yarulmaz .. «Dogrusu bunda, dii§iinen bir kavim i~in ayet
ler vard1r. >> 

, ' 0 / ~ •. "', J. .,, / , , • } } - ,, \ ' > ;" "' 
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~v_,~ .. ~ ..... \~)~J·tt 
43- Yoksa onlar Allah'tan bru?ka ~efaat~llar nn ed.in

diler? pe ki: Onlar hi~ bir ~eye giiy getiremez ve aikll er
diremez olsalar da m1? 

44 -De ki: Biitiin ~efaat Allah'Ind.Ir. GOklerin ve ye
rin mulkii O'nundur. Sonra hepiniz . O'na dondiirillecek
siniz. 

45- Allah bir olarak amld1gi zaman, ahirete inanma
yanlarm kalbleri tiksinir. Ama O'ndan 'ba~kalan anlldigi 
vakit hemen yiizleri giiler. 

Allah'tan Ba§ka §efaat~Ilar 

Allah'm dl§mda; putlan ve Allah'a e§ saydlklanru buna sevk eden 
bir delil ve biirhanlan olmaks1zm kendiliklerinden §efaat~llar edinen 
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mii§rikleri Allah Teala zemmediyor. Halbuki bu putlar hi<; bir §eye sa
hip degildirler. Hatta onlarm akledebilecekleri ak1llan, i§itebilecekleri 
kulaklan, gorebilecekleri gozleri bile yoktur. Durumhin hayvanlardan 
<;ok daha kotii cans1z §eylerdir. Sonra Allah TeiUa §6yle buyurur: Ey 
Muhammed, kendileri i<;in Allah katmda §efaat<;Ilar edindiklerini zan
neden §U beyinsizlere haber ver ki; Allah katmda §efaat, ancak Allah'm 
ho§m1d olduklan ve izin verdiklerine fayda verir. ~effl.atm biitiiniiniin 
mercii Allah'tlr. «O'nun izni olmadan katmda §efaat edecek kimdir?» 
(Bakara, 255). 

«Goklerin ve yerin miilkii O'nundur.)) Onlann hepsinde tasarruf 
sahibi O'dur. «Sonra klyamet giinii hepiniz O'na dondiiriileceksiniz» de 
adaletiyle aramzda hiikiim verecek ve herkesi ameline gore cezalandi
racaktir. 

Daha sonra Allah Teal~~ yine mii§rikleri zemmederek §6yle buyu
rur : «Allah bir olarak amld1g1 (Allah'tan ba§ka ilah yoktur denildigi) 
zaman ahirete inanmayanlarm kalbleri tiksinir.» Miicahid, ayetteki 
tiksinmeyi kalblerinin kapanmas1 (kabul etmemesi) olarak a<;Iklann§
tlr. Siiddi ( ... ::. .. ,).-::.1 ) kelimesini; nefret eder, §eklinde a<;Iklarken 
Katade: inkar eder ve biiyiiklenir; §eklinde a<;Iklar. Zeyd ibn Eslem'
den rivayetle Mf.Jik de; biiyiiklenir, §eklinde a<;Iklami§tlr. Nitekim Al
lah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de §6yle buyurur: «Qiinkii onlara; Al
lah'tan ba§ka . ilah yoktur, denildiginde, (bu soze tabi olmaktan ve bo
yun egmekten biiyiiklenir) biiyiikliik taslarlardl.» (Saff9~t, 35). Zira 
onlarm kalbleri hayn kabul etmez. Hayn kabul etmeyen ise ancak ko
tiiliigii kabul eder, demektir. Bu sebepledir ki §6yle buyrulur: «Ama 
O'ndan ba§kalan, -Miicahid'in soyledigine gore putlar ve Allah'a denk 
sayd1klan- amld1g1 vakit hemen yiizleri giiler (sevinirler) .» 

46 - De ki: Ey gokleri ve yeri yaratan, goriilmeyeni 
ve goriileni bilen Allah'1m, aynhga di.i§tihlderi §eyler hak
kinda kullar1n aras1nda Sen hi.ikmedersin. 
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4 7 - y eryiiziinde olanlann he psi ve bir misli daha za
limlerin olsaydl; klyamet giiniindeki kotii azab i<;in elbet
te bunl¥1 fidye verirlerdi. Halbu:ki Allah katlndan onla
ra hi~ hesablamad1klan ~eyler belirmi~tir. 

48 - Onlara, i~ledikleri ~otiiliikler belli olmu~. alaya 
alldllldan ~eyler de kendilerini <;epe<;evre sarm1~t1r. 

Ey Goklerin ve Yerin Yaratam 

Allah Teala §irki sevmeleri ve tevhidden nefret edip uza..Kla~:;.nalan 
sebebiyle mli§llkleri zemmettikten sonra §6yle buyurmaktad1r: «De ki: 
Ey gokleri ve yeri yaratan, goriilEmi ve goriilmeyeni bilen Allah'1m ... » 
Ey Rasuliim, bizzat sen de tek ve ortag1 olmayan Allah'a dua et. 0 Al
lah ki, gokleri ve yeri onceden misali olmaks1zm yaratrm§tlr. Gizliyi ve 
ac;1g1 en iyi bilendir. De ki: «Ey Allah'1m, (dunyada iken) aynllga du§
tukleri §eyler hakkmda kullarm (Allah'a donu§leri, kabirlerinden kal
dmlarak ha§rolunacaklan gun) arasmda Sen hukmeder (aralarl.m 
aJlnr)sin. 

Sahih'inde Muslim der ki: Bize Abd ibn Humeyd'in ... Ebu Seleme 
ibn Abdurrahman'dan rivayetine gore; o, §oyle demi§tir: H2;. Ai§e'ye: 
Allah Rasulii (s.a.) geceleyin namaza kalktlgmda namaza ne ile ba§
lardl? diye sordum da §Oyle dedi: Geceleyin kalktlg1 zaman namaza 
§oyle diyerek ba§lard1: Ey Allah'1m, Cibril, Mikail ve israfil'in Rabb1, 
gokleri ve yeri yaratan, gizliyi ve apg1 bilen; aynllga du§tiikleri §eyler 
hakkmda kullanmn arasmda §Uphesiz Sen hukmedeceksin. Kendi iz
ninle hakkmda ihtilafa du§Ulen gerc;ege beni eri§tir. ~uphesiz ki Sen, 
diledigini dosdogru yola iletirsin. imam Ahmed'in Affan kanallyla ... 
Abdullah ibn Mes'ud'dan rivayetine gore Allah Rasuhi (s.a.) §oyle bu
yurmu§tur: Kim ki: Ey Allah'1m, ey goklerin ve yerin yaratlclSl, gizliyi 
ve ac;1g1 bilen, bu dunyada Sana soz veriyorum ki yeg9ne ve ortagm ol
madlgl halde Senden ba§ka ila"h olmad1gma, Muhammed'in Senin ku
lun ve elc;in olduguna §ehadet ediyorum. Eger beni kendi nefsime blra
kacak olursan, beni kotluge yakla§tmp haJ!rdan uzakla§tmr. Ben 
ancak Senin rahmetine guvenir, dayamnm. Kendi katmda klyamet gu
nu tam olarak verecegin bir ahdi bana nasib et. ~uphesiz Sen sozun
den caymazsm, derse; Allah Teala> da k1yamet gtmu meleklerine §6yle 
buyurur: ~uph~siz ki kulum Bana bir soz verdi, verdigi sozu kendisine 
tam olarak verin. Ve Allah Teala o kulu cennete koyar. Suheyl der ki: 
Kas1m ibn Abdurrahman'a Avn'm §oyle bir hadis riv9>yet ettigini ha
ber verdim de: Bizim ailemizde hie; bir cariye yoktur ki odasmda bun-
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tan so)'lemesin, dedi. Bu haberi sadece imam Ahmed rivayet ediyor. 
Yine imam Ahmed'in Hasan kanallyla.. . Ebu Abdurrahman'dan 

rivayetine gore; o, §6yle demi§tir: Abdullah ibn Amr bize bir kagit c;I
kardl ve §Oyle dedi: Allah Rasulii (s.a.) bize ogreterek §oyle buyurdu : 
Ey Allah'rm, ey goklerin ve yerin yaratlciSI, goriilmeyeni ve gorilleni 
bilen, Sen her §eyin Rabbi, her §eyin ilahism. Tek ve ortagm olmaksi
zm Senden ba§ka ilah olmadlgma, Muhammed'in Senin kulun ve elc;in 
olduguna §ehadet ederim, melekler de buna §ehadet ederler. ~eytan
dan ve §irkinden Sana sigmmm. Kendime kar§I bir giinah i§lemekten 
veya miisliimana herhangi bir giinahi siiriikleyip ta§Imaktan yine Sa
na si~mnm. Ebu Abdurrahman der ki: Allah Rru:;ulii (s.a.) Abdullah · 
ibn Amr'a uyumak istedigi zaman bu duaYI okumasi ic;in ogretmi§ti. 
Bu haberi de sadece imam Ahmed rivayet etmi§tir. Yine imam Ahmed 
der ki : Bize Halef ibn Velid'in ... Ebu Ra§id el-Hubrani'den rivayetine 
gore o, §Oyle demi§tir; Abdullah ibn Amr'a geldim ve ona: Allah Ra
sulii (s.a.)nden i§itmi§ oldugun bir hadisi bize rivayet et, dedim. Onii
me bir sayfa atti ve: i§te bu, Allah RasUlii (s.a.)niin benim ic;in yaz
dl~dlr, dedi. Sayfaya baktlm, sayfada §Unlar yazillydl : Ebubekir es
Slddik: Ey Allah'm elc;isi, sa bah ve ak§amleyin ne soyleyecegimi bana 
ogret, demi§ti. Allah RasUlii (s.a.) ona §oyle dedi : Ey Ebubekir; ey Al
lah'lm, ey goklerin ve yerin yaratlClSI, goriilmeyeni ve goriileni bilen, 
Sen'den ba§ka ilah yok. Ey her §eyin Rabbi ve Maliki (veya hiikiimda
n), nefsimin §errinden, §eytan §errinden ve §eytamn §irkinden, kendi
me kar§I bir kotiiliik i§lemekten veya kotiiliigii bir miisliimana siiriik
leyip c;ekmekten Sana sigirurrm, de. Hadisi Tirmizi de Hasan ibn Are
fe'den, o ise ismail ibn Ayyft§'dan rivayet etmi§tir. Tirmizi hadisin bu 
kanaldan rivayetinin hasen, garib oldugunu da ekler. imam Ahmed 
der ki : Bize Ha§im'in ... Ebubekir es-Siddik'dan rivayetine gore o, §Oyle 
demi§tir: Allah RasUlii (s.a.) sabah, ak§am ve gece yatagima girdigim
de §Oyle dememi emretti: Ey Allah'Im, ey goklerin ve yerin yaratlClSl. .. 
Ve Ravi hadisin tamamim zikretti. 

<1Yeryiiziinde olanlann hepsi ve bir misli daha zalimler (olan mii§
rikler)in olsaydl, (biitiin yeryiiziiniin miilkiyeti ve onun bir kati daha 
onlann olsaydl); klyamet giiniinde Allah Teala'mn onlar ic;in vacib kil
ffil§ oldugu kotii azab(dan kurtulmak) ic;in elbette bunlara fidye ve
rirlerdi.» Ama ba§ka bir ayette (Al-i imran, 91) i§aret edildigi iizere 
yeryiizii dolusu altun bile olsaydl, onlardan fidye kabul edilmeyecekti. 
((Halbuki Allah katmdan onlara hie; hesablamad1klari §eyler belirmi§
tir.» Onlann hesablarmda ve aklllarmda olmayan azab ve cezalandlr
ma Allah tarafmdan onlar ic;in belirivermi§tir. Diinya yurdunda i§le
mi§ olduklan haramlar ve kazannu§ olduklan giinahlann cezas1 onla-
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ra belli olmw~, diinya yurdunda iken alaya ald1klan az9,b ve cezalan
dirma da kendilerini <;epe<;evre sarmi§tlr. 

49- insana bir sikintl gelince ·Bize y.alvanr. Sonra 
kat1m1zdan ona bir :p.imet ve:Ddigimizde: Bu, bana bilgim
den dolay1 verilmi~tir, der. Hay1r, pu· bir imtihanrur. Fa
kat 90klan bilmezler. 

50- Onlardan oncekiler de bunu soylemi~lerdi. Ama 
kazand.I.klan ~ey kendilerine bir fayda vermemi~ti. 

51- Boylece kazandlklan kotuhlkler b~lanna geld{ 
Bunlann i9inden zulmedenlerin kazandllklan kotulukler 
de kendilerini 9arpacaktlr. Ve onlar aciz b1ra:kaoaklar da 
degille:rdir. 

52 - Bilmezler mi ki Allah, diledigine nzk1 geni~letir 
ve k1sar. Dogrusu bunda inanan kimseler i~in ayetler var-
dir. · 

Allah Teala, insamn darhk ve s1kmti halinde Allah'a tazarru' vc 
niyazda bulundugunu, Allah'a doniip dua ettigini ona bir nimet bah
§ettigi zamanda ise haddi a§Ip azd1gm1, «Bu, bana bilgimden dolaYI ve
rilmi§tir.ll Allah Teala buna miistehak oldugumu bildigimden dolay1 
bunlan bana vermi§tir. :?ayet Allah katmda ozel bir yerim olmasayd1 
elbette bunlan bana vermezdi, dedigini haber veriyor. Katade «Bu, ba
na bilgimden dolay1 verilmi§tir.)) k1sm1m; bende bulunan hay1rdan do
layi verilmi§tir, §eklinde a<;1klar. 

Allah Teala da buyurur ki: «Hay1r, bu bir imtihand1r.» Durum on
larm zannettikleri gibi degildir. Aksine Biz ona bu nimeti, nimet ola-
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rak verdiklerimiz konusunda onu denemekr imtihan etmek ic;in bah
§etmi§izdir. Bakahm itaatkar m1 olacak, yoksa isyan nn edecek? As
lmda Biz, ezeli olan ilmimizle onun bunlardan hangisine girecegini iyi 
bilmekteyiz. Bu sadece bir imtihan, bir denemedir. Fakat onlann c;ogu 
bilmezler de bu yiizden sozler sayler ve gorii§ler ileri surerler. 

<cOnlardan oncekiler de bunu soylemi§lerdi.» Bu sozii, bu zanm ve 
iddiaYI gec;mi§ iimmetlerden bir c;ogu soyleyip ileri siirmii§lerdi. «Ama 
kazand1klan §ey kendilerine bir fayda vermemi§ti.» Sozleri dogru ~lk
mann§, topluluklan ve kazand1klan §eyler onlardan az?.b1 engelleye
memi§ti. <<Boylece kazandlklan kotiiliikler ba§lanna geldi. Bunlarm 
(yani muhatablarm) ic;inden zulmedenlerin kazandlklan kotiiliikler 
de ( onlardan oncekilerin ba§ma geldigi gibi bunlann da ba§ma gele
cek) kendilerini c;arpacaktlr. Ve onlar aciz b1rakacaklar da degillerdir.>> 
Nitekim Allah Teala Kartin'dan haber verdigi bir ayette: «Kavmi ona 
§6yle demi§ti: ~1marma, c;iinkii Allah §Imanklan sevmez. Allah'm sa
na verdigi §eylerde ahiret yurdunu gozet. Diinyadaki nasibini de unut
ma. Allah'm sana ihsan ettigi gibi sen de ihsanda bulun. Yeryiiziinde 
bozgunculuk arama. Dogrusu Allah bozgunculan sevmez. Dedi ki: Bu 
(servet) bana; ancak bende olan bilgiden otiirii verilmi§tir. Bilmez mi 
ki Allah, onceleri ondan daha giic;lii ve topladl~ daha fazla olan nice 
nesilleri yok etmi§tir? Suc;lulardan giinahlan sorulmaz.» (Kasas, 76-78) 
buyururken ba§ka bir ayet-i kerime'de de §6yle buyurmaktadir: «Ve 
dediler ki : Biz, malca ve evladca daha c;oguz. Hem biz, azab edilecek
ler degiliz.,> (Sebe', 35). 

<CBilmezler mi ki Allah, diledigine nzk1 geni§letir ve (ba§ka bir ka v
me de daraltarak) k1sar. Dogrusu bunda inanan kimseler ic;in ayetler 
(ibretler ve hiiccetler) vardir.l> 

ONiKiNCi CiLDiN SONU 




